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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
A Testület neve:   Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület 
                                                                                                                                                               
Dátum: 2008.jún.25 -i üléséről  13.27 
 
 
Testületi névsor:  
 
       Képviselő         Voks Frakció 
  
1. Dr. Várnai László polgármester               1 MSZP 
2. Lukács László alpolgármester               1 FIDESZ-KDNP 
3. Aradszky Lászlóné               1 FIDESZ-KDNP 
4. Dózsa Tamás Károly               1 FIDESZ-KDNP 
5. Halász Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
6. Horváth Etelka               1 MSZP 
7.  
8. Hunyadi Péter               1 FIDESZ-KDNP 
9.  
10. Jerémiás Béláné               1 FIDESZ-KDNP 
11. Dr. Krammer Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
12.  Dr. Komáromi Szilárd                                            1 
13. Kószó János                                                           1  MSZP  
14. Máté Lajos                                                              1 FIDESZ-KDNP 
15. Dr. Nagy András Péter                                           1 FIDESZ-KD 
16. Dr. Nagy Lajos                1  
17. Pajor Kálmán                                                          1 FIDESZ-KDNP 
18.  Soós Árpád                                                            1        FIDESZ-KDNP 
19.  Szabó Károly                                                         1        MSZP 
20.  Dr. Szász Éva                                                        1       FIDESZ-KDNP 
21.  Szilágyi Pál Ferenc                                                1       FIDESZ-KDNP 
22. Váradi Krisztián                                                     1 MSZP 
23.  Vízkeleti Szabolcs Zsolt                                         1 MSZP 
24. 
 (  21  fő  88% ) 
 
 Kristóf Sándorné aljegyző 
 Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
 László Mária  Pénzügyi  és Városfejlesztési 

főosztályvezető 
 Tóth Péter Főépítész 
 Töröcsik Dávid  Rendészeti osztályvezető 
 Gyovai István Humánszolgáltató Irodavezető 
 Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető 
 Valaczkai László Városgazda Zrt vezérigazgató 
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 Távolmaradását bejelentette: 
 
        Horváth Mihály                1 
         Jekő Attila               1 MSZP 
 
         ( 2 fő 8 % ) 
 
  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő 
közül jelen van 21 fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 
 
 Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri   Jerémiás Béláné és Vízkeleti Szabolcs 
képviselőket. 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
1.)  NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS: 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
Lakossági fórumok, interpellációk visszatérő témája a Mártírok útjának állapota. 
Tegnap a Magyar Közút Kht és a Műszaki osztály felelős dolgozóival bejáráson volt, 
ahol a közút kezelője  a csapadékvíz elvezetés tervezett módjáról tartott egyeztetést. 
Terveik szerint az úttest szegélyét  nemes padkával javítják és szikkasztó árkot 
építenek az úttest két oldalán a lehető legtöbb helyen. A szikkasztó árkot indokolt 
helyeken alkalmas méretű zúzott kővel feltöltik,  így járható felületet kapnak, amely a 
csapadékvíz szikkasztásában mégis részt vesz. Abban egyeztek  meg, hogy az ott 
lakókat és az utat használókat mai napon tájékoztatja az elképzelésről és 
együttműködésüket , megértésüket kéri. Igyekeztek a lehető legkörültekintőbben 
gondolkodni, a megszokott életvitelüket, parkolási szokásait figyelembe venni. Két 
helyen van gondozott sövény, egy helyen pedig az esztétikai szempontokon túl még a 
műszaki szempontokat is figyelembe vevő előkertet érintetlenül hagynák. Bízik 
abban, hogy a közösségi érdek az ott lakók egyéni érdekével nem fog ütközni és 
valamennyiük megelégedésére  szolgál majd a tervek szerint őszre elkészülő 
beruházás ,amelyet a Magyar Közút Kht finanszíroz. 
 
. 
Szabó Károly képviselő: 
 
Lukács László alpolgármester  július eleji blogját  olvasta, aminek első részével nem, 
de utolsó mondataival nagyon egyetért. Idézi: 
„ Vessék ki  maguk közül a közbizalom ellenére  ténykedőket, a sehonnai bitang 
embereket, mert semmiféle eredménye nem lesz erőfeszítéseinknek, ha 
önkormányzatunk botrányról botrányra bukdácsol. Mindenkivel partnerek vagyunk 
abban, hogy megtisztuljon közéletünk a bűnszervezetektől.”  
Ezzel  nagyon egyetért. Az is kellemetlen, ha Kiskunhalasról bármilyen politikai 
oldalról jövő párt tagja olyat tesz, amit a város bármelyik lakójának szégyellni kell. 
Ő is találkozott olyan esettel, amin elszégyellte magát. Budapesti egyetemista 
korukból ismerős barátokkal, három négy évenként szoktak találkozni. Igazságügyi 
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Hivatalnál dolgozik az illető és találkozásuk alkalmával a következőket mondta: 
Az Igazságügyi Hivataluk bérelni akart a Benke féle házban egy irodáját, azzal a 
céllal, hogy  utógondozást láthasson el. Kaptak szerződést, aláírták, közel 40 E 
Ft+Áfa havi költséggel, majd a munka kezdetén jött egy üzenet, hogy a Városgazda 
Zrt, vezérigazgatójának  utasítására a szerződés nem realizálódik hiába küldték 
vissza azt aláírva. Az iroda kell egy ügyvéd úrnak, aki a képviselő-testület tagja. 
Némi utána járással kiderült, hogy az ügyvéd úr az említett összegnél lényegesen 
olcsóbban kapja meg az irodát. Szabad ilyet tenni? Nem kell szégyellni ha a 
városban ilyen dolog történik? 
Nem hiszi, hogy az ügyvéd úr kérte, de a vezérigazgató utasítására történt mindez.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
2008. június 7. ( szombat). Egy dátum, ami  megváltoztatta egy ember életét. Ez a 
dátum arany betűkkel íródik be Kiskunhalas sport történetébe. 
Ekkor  Kiskunhalas történetében először Athénban  világbajnok lett a kiskunhalasi 
testépítő Balla Ivett. Arany érmet szerzett egyéniben és párosban. Utoljára 1991-ben 
volt példa arra, hogy magyar testépítő szerezze meg a világ első helyezést. 
2008. június 7! Új példakép, új hős született, akinek a neve bekerül a város nagyjai 
közé. Teljesítménye példaértékű, megmutatta a fiataloknak, hogy kellő kitartással, 
akarattal, munkával egy magyarországi kisvárosból is fel lehet jutni a világ tetejére. 
Megmutatta, hogy egy nő, egy anya is eredményes tud lenne egy igen férfias 
sportban. Nem utolsó sorban hírét vitte városunknak a nagyvilágban. Személy szerint 
nagyon büszke a teljesítményére, és mindannyiuk nevében mondja, Gratulálunk  
Ivett! Köszönjük! 
 
Halász Balázs  képviselő: 
 
Jobb később mint soha, tartja a régi mondás, de Zuschlag esetében jobb lett volna, ha 
előbb mond le. Sok kellemetlen helyzetet elkerülhettek volna, ha ezt a lépést előbb 
megteszi. Gondoljanak csak arra, milyen szégyenbe hozta frakcióját, Kiskunhalast és 
az egész szocialista tömörülést cselekedeteivel. 
Az is tény, hogy az igazoltan távol lévő képviselő nem mindennapi jövedelemhez jutott 
megérdemelt pihenő idejében. Fontos, hogy végre elhatározta magát hosszú 
gondolkodás után és az ügyes fiú lemondott irásban képviselői mandátumáról. 
További hasznos időtöltést kíván számára a FIDESZ frakció nevében. 
 
Váradi Krisztián  képviselő: 
 
2007. június 12-én rendkívüli testületi ülést tartott Kiskunhalas város 
önkormányzata. Előzmény, hogy előtte alakította meg a testület a Városgazda Zrt-t, 
amely döntést a polgármester úr felfüggesztett. Ezen felbuzdulva Lukács László 
alpolgármester úr hívta össze ezt a rendkívüli ülést azzal a napirendi ponttal, hogy 
meg kell vizsgálni korábbi években milyen körülmények között zajlottak a városi 
gazdasági társaságok átalakítása.  
Idézi a határozat tartalmát: 
„ Kiskunhalas Város képviselő-testülete eseti vizsgáló bizottság megbízásával 
kezdeményezi az elmúlt években alapított vagy átalakult gazdasági társaságok  
szükség esetén további vizsgálatok megtartását. 
Határidö:2007. szeptember 30.” 
 
Előtte van az ominózus testületi ülés jegyzőkönyve, amelyből néhány mondatot idéz 
Lukács László alpolgármester úrtól: 
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„Számos gazdasági társaság alakult át illetve kiválásokkal egyéb formára módosult. 
Kimutatásaik vannak erről a cégbíróságtól. Ezért kezdeményeznek egy eseti bizottság 
létrehozását. Céljuk, hogy a korábban létrehozott és átalakított gazdasági 
társaságokat jegyzőkönyv szerint és előterjesztések szintjén megvizsgálják, 
áttekintsék és erről jelentést tegyenek a képviselő-testületnek, részben 2007. június 
18-án és azt követően is, ha további információk kerülnek elő. „ 
Ugyanezen a képviselő-testületi ülésen a napirend tárgyalásánál megkérdezte, hogy 
ebbe a bizottságba miért csak a FIDESZ frakció tagjai szerepelnek, miért nem 
kaphatott helyet az ellenzéki frakció tagjai közül is valaki, amire a következő választ 
adta Lukács László alpolgármester: 
„Az MSZP-s képviselők eddig tanúsított magatartása alapján nem vesznek részt most 
a bizottság összetételében. A vizsgálat eredményéről szóló jelentést teljes 
terjedelmében  ismertetni fogják.” 
Ez utóbbi mondatot emeli ki, ugyanis eltelt azóta egy év és nem történt semmi. 2007. 
október 1-jén egy testületi határozatban ennek a bizottságnak mandátumát 2007. 
december 31-ig a testület meghosszabbította. A napirend tárgyalásakor Lukács 
László azt mondta, hogy teljes terjedelmében a testületet tájékoztatni fogja. Ez a 
bizottság milyen munkát végzett el. Amennyiben megvizsgálta a korábbi gazdasági 
társaságok  alakulását, milyen döntés született? Amennyiben nem született döntés,  
akkor titkos vizsgálatokról van szó, esetleg hosszú évekre titkosították az 
eredményeket?  
Ellenkező esetben úgy  veszik, hogy a bizottság azt állapította meg, hogy az előző 
ciklusban minden gazdasági társaság átalakítása, megalapítása  törvényes, 
szabályszerű és helyénvaló volt.  
 
Dr. Nagy Lajos (ÜGYREND)képviselő: 
 
Hozzá kell tennie Szabó Károly képviselő úr  napirend előtti felszólalásához, hogy ő 
mint ügyvéd, sem ügyvédi irodát, sem mást nem bérel a Városgazda Zrt-től. 
 
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) tanácsnok: 
 
Ő az a bizonyos ügyvéd, aki ezt a helyiséget kibérelte. Versenytárgyalási felhívás 
jelent meg a Halasi Tükörben május elején. Elment a versenytárgyalásra, ahol 
egyedül volt. Ott a kért a kauciót befizette, a meghirdetett áron történt meg a 
szerződéskötés és semmiféle árleszállítás nem volt. Valóban egy érvényes bérleti 
jogviszony jött létre. Egy héttel a versenytárgyalás után, amikor pakolta át a holmiját, 
a szomszédos irodából az Igazságügyi Hivataltól átjött egy hölgy és azt állította, hogy 
neki hónapok óta erre az általa bérelt helyiségre van szerződése. 
Nem érti a helyzetet, de ha továbbra is problémája van az Igazságügyi Hivatalnak, 
akkor forduljon a Városgazda Zrt vezérigazgató úrhoz. Kapja a számlát amit 
befizetett. Nem érti, hogy lett ebből probléma. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Az SZMSZ alapján  és megegyezésük alapján az ellenzéki felvetésekre reagálni ő fog 
a továbbiakban.  
Váradi képviselőtársa nagyon jó témát talált , ugyanis több ezer oldalas anyag vár 
még mindig a bizottságra, hogy feladatát elvégezze. Pajor Kálmán a bizottság  elnöke 
és ha  jól tudja, akkor az ellenzék részéről is részt vesz a  bizottság munkájában egy 
vagy két fő. 
Meg kell hosszabbítani a beszámolás határidejét a bizottságnak, vélhetően az év 
végével fog ez zárulni. 
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Nyugodjon meg a képviselőtársa, lesz ilyen jelentés és azt nyilvánosságra fogják 
hozni. 
 
 
 
2.)TÁJÉKOZTATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT 
FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL. 
 
 
Írásban mellékelt. 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az írásos  tájékoztatót kiegészíti azzal az információval, hogy a  hulladékkezelési  
közbeszerzési eljárás eredményét kihirdették, és a szolgáltatás végzését az a 
konzorcium nyerte, akik az e területen végző szolgáltatók részvételével alakult. 
Eredményhirdetés hétfőn volt, 8 nap áll rendelkezésre az eredmény megtámadására 
és 20 nap alatt szerződést kell kötni. Számításaik szerint szeptemberben 
megkezdődik a Regionális Hulladékkezelő működése.  
 
Bejelenti, Zuschlag János képviselő lemondását, aki 2008. július 25-vel mond le 
mandátumáról írásban.( Írásban mellékelt) 
 
Ismerteti a napirendet a meghívó szerint, amihez felvételre ajánlja „ Halasi 
Városgazda Zrt  munkaszervezetének átalakítására vonatkozó koncepció elfogadása” 
c. napirendi pontot , eltérve a jóváhagyott munkatervtől. 
 
 

Kérdések 
 
 

Hozzászólások 
 

Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) tanácsnok: 
 
Javasolja, hogy a két Városgazda Zrt-t érintő napirendi pontot egymás után 
tárgyalják. Tehát ne 44. napirendi pont legyen a Városgazda Zrt. 
munkaszervezetének átalakítása, hanem 13.  
A 21. 29. és a 37. napirendi pontok levételét javasolja. 
  
Aradszky Lászlóné (ÜGYREND) képviselő: 
 
A 39. napirendi pont levételét javasolja  
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A 21. napirendi pont előterjesztője Dr. Komáromi Szilárd és Szabó károly képviselők. 
Lehetőséget ad az előterjesztőknek a reagálásra. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Milyen indok alapján javasolták a napirendi pont levételét, amikor ők az előadók? 
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Minden önkormányzati képviselőnek joga és lehetősége van előterjesztést készíteni, 
ebben az esetben ez a joga korlátozott. Ebből rendszert csinál a FIDESZ frakció, 
akkor soha egyetlen önálló előterjesztést nem terjeszthet elő egy képviselő, mert a 
többségnek mindig módja van, azt leszavazni. 
 
Horváth Mihály (ÜGYREND)képviselő: 
 
Nem érintett, a levételre javasolt napirendi pontok tekintetésben, de a 37. napirendi 
pont, amely a Dong-ér völgyi út  II. ütemének megvalósításához szükséges 
kisajátításokról szól, nem tűr halasztást. Nyári szünet előtt állnak. Pályázatuk e 
vonatkozásban sikeres volt, a pályázat végrehajtása beindult. Ennek a folyamatnak 
jelentős része a terület kisajátítás, nehogy abba a helyzetbe kerüljenek, hogy a jogi  
procedúra miatt a beruházás megcsúszik. 
 
Hunyadi Péter (ÜGYREND) képviselő: 
 
SZMSZ 20.§ 3./ pontja szerint a napirend megállapításáról vita nem nyitható. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ennek ellenére azt nem lehet megengedni, hogy a 13 többségi  szavazó lesöpör három 
napirendi pontot  indokolás nélkül. 
A 29. napirendi pont egy támogatási szerződés. Levételének jelzését elfogadja. 
 
A Dong-ér völgyi úttal kapcsolatban  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
kabinet ülésen történt  előzetes egyezség alapján az volt a feltétele  a napirendi pont 
tárgyalásának, hogy felveszik a kapcsolatot a felügyelő biztossal, akitől az Első 
Danubius Közraktár  Zrt. tulajdonában álló Kiskunhalas  3403 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlásával és kisajátítással kapcsolatos új fejleményekről  tájékoztatást 
kapnak. 
A Felügyeleti biztosokkal  felvették a kapcsolatot, és  egyetértettek abban, hogy az 
eladó által túlértékelt területcserét ne bonyolítsa le  az önkormányzat. A felügyelő 
biztos közölte, hogy   az ügyletben partner továbbra is a Városgazda Zrt, de a vételi 
ajánlattal kapcsolatban   garantálja, hogy  jogellenes és észszerű gazdálkodással 
össze nem egyeztethető választ nem  kap az önkormányzat. Az ajánlatot ők fogják 
ellenjegyezni. Az ajánlathoz nem szükséges ingatlan értékbecslése, elegendő az 
önkormányzati adócsoport által kiállított un. adó és érték bizonyítvány. Az volt még a 
kérésük, hogy a megkereső levél egy példányát juttassák el Dr. Zudor Monika 
Budapest Lövőház u. 16/B II. 17. címre. 
 
Fentiek alapján a területcsere nem javasolt, mert túlértékelt az ingatlan. 
Vételi ajánlatot kell tenni, ha ez nem realizálódik, akkor lehetőség nyílik 30 napon 
belül a kisajátítási eljárás elindítására.  
Annak a feltételnek, amit kabinet ülésen megbeszéltek, eleget tettek, csodálkozva 
hallja, hogy ehhez képest levételre ajánlja a többségi frakció a napirendi pontot. A 
bizottságok egyhangúan támogatták az előterjesztést. 
400 milliós beruházásról van szó. Nem  lehet most levenni az előterjesztést 
napirendről. Nem tehetik ezt meg akkor sem, ha Szabó Tibor érintettel nem tudtak 
megegyezni. Nem egyes emberek  érdekeit kell a képviselőknek szolgálni, hanem az 
önkormányzatét. 
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Ragaszkodik a napirendi pont megtárgyalásához. 
 
A Szent Imre u. 2. szám alatti ingatlan tekintetésben konszenzus van. Akkor térnek 
vissza  erre a döntésre, amikor a Városgazda Zrt-nél a vizsgálat lezárul. 
 
A 29. napirendi pontnál arról van szó, hogy egy képviselőtársuk felajánlja a 
tiszteltdíját, amihez  az összeget átcsoportosítják dologiba, majd kötnek egy 
támogatási   megállapodást a Múzeum Alapítvánnyal és átutalják  ezt az összeget a 
Bogárzói tanyai iskola felújítására. 
Nem érti, miért nem lehet megtárgyalni ezt a kérelmet. 
 
Aradszky Lászlóné (ÜGYREND)képviselő: 
 
Korábban az ő frakciójuk is kért hasonló lehetőséget,  azt kérték, hogy   közösen 
ajándékozhassanak  idős embereket a tiszteletdíjukból. Három évben egymás                      
után próbálkoztak, amihez  nem kaptak támogatást, ezért azt  önállóan megtették.  
Adózott jövedelmükből kétszer vittek ki élelmiszercsomagokat idős embereknek, 
harmadik évben a Szociális Otthon  Idősek Napközijébe járóknak  vettek 
filmkazettákat és újságokat fizettek részükre elő egy éves időtartamra. 
Ebben az évben azt a megoldást választották, hogy létrehozták az Ökomenikus 
Szeretet Szolgálatot, ahová az adózott nettó jövedelmükből tesznek felajánlásokat ill. 
bevonják a város lakosságát a civil szervezeteket, magánszemélyeket és az 
egyházakat is. Az ő segítségükkel próbálnak a rászorulóknak segíteni. Ez a 
képviselőtársuk által kért felajánlásához hasonló eljárás. 
Az Ügyrendi Bizottságban próbálta erre az elnök urat rávezetni, amire kategórikus 
visszautasítást kapott. Ez a személyes döntése – mondta. 
Ezt tiszteletben tartják, hogy egy ilyen nemes célra nyújtaná támogatását. Arra kérik, 
hogy az adózott nettó tiszteletdíjából tegye ezt és kérje frakciójának, illetve 
támogatóinak segítségét hozzá. 
A megyétől állásfoglalást kért.  
A költségvetési levelek 2006. december 19-i számában 1557-es kérdéssel  megjelent 
hasonló eset áttekintését ajánlották, és  nem tartják valószínűnek, hogy ezt megteheti 
a képviselő úr. A számvitelről szóló 2000 évi C. tv. 16.§ (3)   bekezdésére hivatkoztak. 
A jelen eset  vonatkozásában  ajánlották, hogy nézzenek utána, de aggályosnak 
minősítették a kérelmet. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ezt előzetesen megtették és azért született meg az előterjesztés. 
 
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND)tanácsnok. 
 
Három  napirendi pont levételét javasolta. A  21 és 29-hez nem  fűz kommentált,  
valóban minden képviselőnek joga van saját nevében előterjesztést készíteni, a 
képviselő-testületnek meg joga van arról szavazni. 
A 37.  napirendi ponttal kapcsolatban durva csúsztatások hangzottak el. Abból kell 
kiindulni, hogy van egy hatályos önkormányzati képviselő-testületi határozat, 
amelyet 2007. dec. 17.-én fogadott el a képviselő-testület 378 /2007. Kth. szám alatt, 
ami egyértelműen felhatalmazta a polgármestert arra, hogy erre az ingatlanra 
csereszerződést kössön. 
Ennek előzményeként van egy aláírt szándéknyilatkozat, amit a polgármester úr 
elfogadott. Ebben  hrsz megjelöléssel szerepel, hogy melyik lesz a  csereingatlan. 
Egyetlen dolog miatt nem jött létre ez a csereszerződés, mert a cserealap ingatlanán 
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jelzálogjog van bejegyezve, és ez a mai napirendi pontok egyikében szereplő 
döntéssel lesz levéve. 
Ezután megköthető a csereszerződés. A Közraktár Felügyelet által meghozott 
határozatból egyértelműen kiderül, hogy nincs az aláírási joga korlátozva a 
vezetőknek, csak arról az ideiglenes állapotról van szó, hogy a kirendelt felügyeleti 
biztos ellenjegyzésével történik meg a szerződés aláírása.  
Egyebekben mutat néhány dokumentumot, Fülöp József által  aláírt 2005-ös 
könyvvizsgálói  tanúsítványt,  ami 125 millióra árazza be ezt az ingatlant. Ezt 
elfogadta az APEH és  az Illetékhivatal. Az APEH részére több mint 30 millió ÁFA 
került befizetésre. Teljesen fölösleges, indulatokat vagy egy pereskedést kiváltani.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A szándéknyilatkozat nem    kötelezettség. Előszerződés és a szándéknyilatkozat 
között különbség van. A képviselő-testületi határozat egy csereszerződésről szól, 
amiről a  megváltozott körülmények miatt lehet másként is dönteni. 
 
Dr. Komáromi Szilárd (ÜGYREND)képviselő: 
 
Az általuk benyújtott előterjesztés arra vonatozik, hogy a Halas TV. 17.600 E Ft-os  
üzletrészét az önkormányzat 176 E Ft-ért adott át a Városgazda Zrt-nek. Akkor is 
javasolták, és az előterjesztésben ezt ismétlik meg, hogy az elővételi jogát az 
önkormányzat  kösse ki, ha eladásra kerül esetleg az üzletrész. 
61/2008.MOVB.h. számú határozatában a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi 
Bizottság ezt a javaslatát elfogadta. Voltak olyan bizottságok, amelyek ezt nem 
támogatták. 
Ha nem kívánják a levételt megindokolni felmerül benne, hogy már a nyár folyamán 
eladják a Halas TV-t, és már megvan a vevő is. 
 
 Szabó Károly (ÜGYREND)képviselő: 
 
Ez év szeptember 27-én  a Bogárzói Iskolában szándékoznak egy összejövetelt 
tartani ahol ott lesznek, akik a 95 év alatt ebbe az iskolába jártak és még el tudnak 
jönni. 
Július 1-jén 17 órakor  egy megbeszélést tartanak a támogatás ügyében, a Garbai 
Szakképző Iskola Kossuth utcai épületében. Mindenkit várnak, aki a támogatásban 
részt kíván venni.  
A szünetben  erről sajtótájékoztatót kíván tartani. Örül a HírTV jelenlétének, akiket 
szintén szeretettel  meghív erre az összejövetelre. 
 
.  
Aradszky Lászlóné (ÜGYREND)képviselő: 
 
Szabó Károly képviselő úrnak  válaszolva elmondja, hogy  elfogadja azt a tényt, hogy 
sajátos elképzelése van ezekről a dolgokról. Próbálta rávezetni hozzászólásában, 
hogy másként is lehet.  
Ők is tettek már nagyon sok hasonló felajánlást és nem támogatták. Ők az adózott 
tiszteletdíjukból  biztosítják a támogatásokat. Nagy örömet okozva ezzel sok 
embernek. 
Komáromi képviselő úrnak  aggályait azzal kívánja eloszlatni, hogy ezen a képviselő-
testületi ülésen hoznak egy döntést, amivel a Városgazda Zrt. vezérigazgatójának  
kötelezettségvállalását 1 millió Ft-ra korlátozzák. Nem hiszi, hogy rendelkezni tudna 
az említett üzletrész  felett. 
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Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND)tanácsnok: 
 
Nincs és nem is volt a többségi frakcióban olyan szándék, hogy a Kiskunhalasi 
Városi TV-nek a működtetését vagy az azt működtető cég üzleti részét  bárkinek el 
akarná adni. Ezt visszautasítja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megjegyzi, hogy olyan szádék sem volt, hogy leváltják a Városgazda Zrt felügyelő 
bizottságának tagjait, Valaczkai László vezérigazgató mégis leváltotta. 
 
Szabó Károly (ÜGYREND)képviselő: 
 
Köszöni az oktatást. A keddi megbeszélésre  meghívja Aradszky Lászlónét is, a jó 
ötleteire  tekintettel. 
Ettől függetlenül a számlájára utalt három havi tiszteletdíját felajánlja erre a célra. 
Ehhez már nem kéri a képviselők véleményét, mert ahhoz már senkinek nincs köze. 
 
Aradszky Lászlóné (ÜGYREND) képviselő: 
 
Ezt az utóbbi  megjegyzést visszautasítja. Tudják, hogy a tiszteletdíjával mindenki 
szabadon rendelkezhet, hiszen erre szeretné a képviselőtársát rávezetni. 
Amennyiben ezt a labdát visszadobhatja, akkor a képviselőtársának sincs ahhoz 
köze, hogy ők a többségi frakció mit fognak megszavazni. 
Korábban nem egy esetben kértek hasonló lehetőséget, de akkor a többségben lévő 
MSZP-s frakció nem adta meg a lehetőséget. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosító indítványok egyenkénti 
szavaztatását kezdi meg. 
 
Javaslat született arra, hogy a Városgazda Zrt. szervezetének  átalakításáról szóló 
napirendi pontot a 13. napirendi pontként tárgyalják. Ezt  elfogadja, külön nem 
szavaztatja meg. 
 
Módosító indítványként hangzott el, hogy a Halas TV üzletrész átruházásról szóló 
szerződés módosítása c. napirendi pontot ne tárgyalják. 
 
Erről kéri a képviselők szavazatát.  
 
No: 1  
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 Szavazás: Nyílt  >553< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 14:19:24 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen                 9   40.91%   39.13% 
 Nem               13   59.09%   56.52% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Következő módosító indítványként hangzott el, hogy Szabó Károly  képviselő 
tiszteletdíj felajánlása c. napirendi pontot vegyék le napirendről. 
Erről kéri a képviselők szavazatát. 
 
No: 2  
 
 Szavazás: Nyílt  >554< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 14:19:53 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen                 8   36.37%   34.78% 
 Nem                 8   36.36%   34.78% 
 Tartózkodik                 6   27.27%   26.09% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Következő módosító indítvány a Dong-ér völgyi út II.  ütem megvalósításához 
szükséges terület kisajátítása c. napirendi pont levételére vonatkozott. 
Erről kéri a képviselők szavazatát. 
Megjegyzi, hogy a napirendi pont levétele esetén a csereterület értéke felértékelés 
után vélhetően nem lesz 136 millió. Amennyiben naturáliában cserélnék el érték 
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nélkül a területeket, abban az esetben 3000 m2-el szemben 18.000 m2 áll. El kell 
végezni a konkrét értékbecslést és akkor derül ki a terület pontos értéke.  
 
Kéri a képviselők szavazatát. 
 
  
No: 3  
 
 Szavazás: Nyílt  >555< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 14:22:06 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen                 9   40.91%   39.13% 
 Nem               12   54.54%   52.17% 
 Tartózkodik                 1     4.55%     4.35% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Kiskunhalas Szent Imre u. 2. 4636 hrsz-ú ingatlan használatba adása c. napirendi 
pont levételét javasolta a többségi frakció. Ezt  támogatja, mert elkészült a 
megállapodás. 
 
Kéri a képviselők szavazatát. 
 
 
No: 4  
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 Szavazás: Nyílt  >556< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 14:22:52 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen                 1     4.55%     4.35% 
 Nem               20   90.90%   86.95% 
 Tartózkodik                 1     4.55%     4.35% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A módosított munkaterv elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 5  
 
 Szavazás: Nyílt  >557< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 14:23:47 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19   90.48%   82.60% 
 Nem                 1     4.76%     4.35% 
 Tartózkodik                 1     4.76%     4.35% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
190/2008. Kth. 
Munkaterv módosítás 
 

H a t á r o z a t  
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyott munkatervétől eltérően  a 
2008. június 25-i ülésén tárgyalja meg az alábbi napirendi pontokat: 
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-Parkolás szabályairól szóló rendelet módosítása,   
 -Kiskunhalas város építészeti értékeit tartalmazó rendelet módosítása, 
 -Kiskunhalas Város Településrendezési Tervének 2008. évi részleges 
módosítását alátámasztó fejlesztési döntés, 
-Hitelbiztosítékként szolgáló ingatlanok,    
--Soron kívüli pénzügyi-gazdasági ellenőrzés elrendelése a HALASI 
VÁROSGAZDA Zrt-nél.  
-Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás módosítása, a 
logopédia feladat-ellátási hely visszavételével, 
-Logopédiai Szakszolgálat létrehozása,    
 -Halasi Többcélú Kistérségi Társulással logopédiai feladatellátásra kötött 
megállapodás, 
-Közművelődési feladatellátás megállapításáról szóló rendelet módosítása, 
-Civil Alap Közalapítvánnyal kötött közművelődési megállapodás módosítás 
-Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft-
vel kötött közművelődési megállapodás, 
-II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása.  
-Családi Napközik Feladat-ellátási Szerződésének felbontása,   
-Halas TV üzletrész átruházásáról szóló szerződés módosítása,   
-„Sikondai gyermek és ifjúsági tábor” állami tulajdonban lévő ingatlan, 
önkormányzat részére ingyenes átruházás,     
-Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. Közhasznú Non-profit társasággá történő 
átalakítása. -Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. 2008. évi üzleti tervének 
módosítása, 
 -Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft. üzletrész adás-vétele és 
Alapító Okiratának módosítása,  
-Kiskunhalas Város Egészségterve,       
-Kun emlékmű felállítás,      

 -Bölcsőde felújítási pályázat benyújtás,    
-ÁROP-1.A.2. Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési pályázat benyújtása, 
 -Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése c. pályázat 
benyújtása, 
 -Jókai utcai szeméttelep rekultivációjához kapcsolódó pályázat,   
-„Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer továbbfejlesztése 
az MBH technológiák bevezetésével” c. pályázat benyújtása, 
-EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil támogatási Alapból Remény 
Egészség- és Családsegítő Egyesület támogatása, 

  -Térfigyelő kamerák felszerelése,     
 -Kiskunhalasi konferencia központhoz szükséges területek megszerzése,  

-Félegyházi út 6057/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlási kérelme,   
-Semmelweis téri garázssor mögötti terület megvásárlási kérelme,  
-A 332/7 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjog rendezése,  

 -Vitéz u. Gimnázium u. Sárkány utca forgalmi rendjének módosítása. 
  

Határidő:  azonnal 
 Felelős: Dr. Várnai László polgármester          
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NAPIREND: 
 
 Napirend tárgya:      Napirend előadója: 
 

1) Semmelweis Kórház Kht. működtetésével   Dr. Várnai László 
kapcsolatos szerződések felülvizsgálata.    polgármester 
      
        Dr. Krammer Balázs 
           tanácsnok 

 
2) Szarvas Kft. beszámolója a helyi buszközlekedés Dr. Várnai László 

működtetéséről.         polgármester 
 

3) Tájékoztató a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat Dr. Várnai László 
munkájáról.           polgármester 

 
4) A köztemető üzemeltetés 2007. évi tevékenységéről Dr. Várnai László 

szóló beszámoló.         polgármester 
 

5) Temetőkről  szóló rendelet módosítása.   Dr. Várnai László 
            polgármester 

 
6) Temető üzemeltetés számviteli szabályzatának Dr. Várnai László 

módosítása.          polgármester 
 

7) Parkolás szabályairól szóló rendelet módosítása. Dr. Várnai László 
           polgármester 

 
8) A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás   Dr. Várnai László 

legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről    polgármester 
szóló rendelet módosítása .  

 
9) Kiskunhalas város építészeti értékeit tartalmazó Dr. Várnai László 

rendelet módosítása.        polgármester 
 

10) Kiskunhalas Város Településrendezési Tervének Dr. Várnai László 
2008. évi részleges módosítását alátámasztó fejlesztési  polgármester 
döntés. 

 
11) Hitelbiztosítékként szolgáló ingatlanok.   Dr. Várnai László 

            polgármester 
 

12) Soron kívüli pénzügyi-gazdasági ellenőrzés elrendelése Lukács László 
a HALASI VÁROSGAZDA Zrt-nél.      alpolgármester 

 
13) Halasi Városgazda Zrt szervezetének átalakítása. Lukács László 

   alpolgármester 
 

14) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött                Dr. Várnai László 
megállapodás módosítása, a logopédiai feladat-ellátási   polgármester 
hely visszavételével. 

 
15) Logopédiai Szakszolgálat létrehozása.   Dr. Várnai László 

           polgármester 



15 

 
16) Halasi Többcélú Kistérségi Társulással logopédiai  Dr. Várnai László 

feladatellátásra kötött megállapodás.          polgármester 
 

17) Közművelődési feladatellátás megállapításáról szóló  Dr. Várnai László 
rendelet módosítása.         polgármester 

 
18) Civil Alap Közalapítvánnyal kötött közművelődési   Dr. Várnai László 

megállapodás módosítása.       polgármester 
 

19) Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és   Dr. Várnai László 
Közművelődési Non-profit Kft-vel kötött közművelődési    polgármester 
megállapodás. 

 
20) II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Alapító Okiratának Dr. Várnai László 

módosítása.             polgármester 
 

21) Családi Napközik Feladat-ellátási Szerződésének  Dr. Várnai László 
felbontása.             polgármester 

 
22) „Sikondai gyermek és ifjúsági tábor” állami tulajdonba Dr. Várnai László 

lévő ingatlan, önkormányzat részére ingyenes átruházás.    polgármester 
 

23) Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. Közhasznú   Lukács László 
Non-profit társasággá történő átalakítása.   alpolgármester 

 
24) Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. 2008. évi   Lukács László 

üzleti tervének módosítása.     alpolgármester 
 

25) Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft.  Lukács László 
üzletrész adás-vétele és Alapító Okiratának módosítása. alpolgármester 

 
26) Kiskunhalas Város Egészségterve.    Lukács László 

          alpolgármester 
 

27) Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalasi Lukács László 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat stratégiai   alpolgármester 
együttműködési terve. 2008-2010. 

 
28) Kun emlékmű felállítása.      Lukács László 

         alpolgármester 
 

      
29) Bölcsőde felújítási pályázat benyújtása.    Dr. Várnai László 

              polgármester 
 

30) ÁROP-1.A.2. Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési Dr. Várnai László 
pályázat benyújtása.         polgármester 
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31) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- Dr. Várnai László 
fejlesztése c. pályázat benyújtása.       polgármester 

 
32) Jókai utcai szeméttelep rekultivációjához kapcsolódó  Dr. Várnai László 

pályázat.             polgármester 
 

33) „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Dr. Várnai László 
Rendszer továbbfejlesztése az MBH technológiák     polgármester 

 bevezetésével” c. pályázat benyújtása. 
 
     35.)EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil   Dr. Várnai László 
 támogatási Alapból Remény Egészség- és      polgármester 

Családsegítő Egyesület támogatása. 
  
 

36.)Térfigyelő kamerák felszerelése.     Dr. Várnai László 
               polgármester 
 

37.)Kiskunhalasi konferencia központhoz szükséges  Dr. Várnai László 
    területek megszerzése.           polgármester 

 
38.)Félegyházi út 6057/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlási   Dr. Várnai László 

kérelme.             polgármester 
 

39.)Semmelweis téri garázssor mögötti terület megvásárlási Dr. Várnai László 
kérelme.              polgármester 

 
40)A 3332/7 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjog rendezése.  Dr. Várnai László 

                 polgármester 
 

41.)Vitéz u. Gimnázium u. Sárkány utca forgalmi rendjének Pajor Kálmán 
módosítása.            képviselő 
   

 
44.)Interpellációs válaszadás.   

 
 

00001 Új napirendi pont 
 
 
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Semmelweis Kórház Kht. Működtetésével kapcsolatos 
szerződések felülvizsgálata. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Emlékezteti a képviselőket, hogy hosszú előkészítő munka, kemény tárgyalások, 
pontos egyeztetések  után készült el az előterjesztés. 
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Dicséri a képviselő-testület    munkabizottság létrehozásáról-, és annak tárgyalással 
történő felhatalmazásáról szóló döntését.   
A munkabizottság első pillanattól kezdve kialakította azt az álláspontját, hogy  jogi 
kérdésről tárgyal; a szerződés keretein belül végrehajtandó  vizsgálatról,  a szerződés 
teljesüléséről, az új elemekről amelyek a szerződés megkötését követően jöttek létre 
és az önkormányzat érdekében beemelendő  garanciális szempontokról amit a 
szerződő féllel is el tudnak fogadtatni.  
Ezzel a szándékkal  indult a munkabizottság  tevékenysége 2008. márciusában és a 
képviselő-testületi megbízást igyekeztek végrehajtani.  
Jelzi, hogy felvetéseik 99 %-át a szerződő fél a HospInvest Zrt.  elfogadta és 
beépítették abba a módosított  szerződésbe, amit a képviselőknek megküldtek. 
Ebből a legfontosabb módosításokat kiemeli az alábbiak szerint: 
Tisztázni kellett azt az új  jogi helyzetet, ami a szerződéskötés eredeti időpontjában 
még nem volt jelen.  Tisztázták azt a csomagot, ami  az Európai Uniós  pályázatokkal  
kapcsolatban felmerült, így annak az elszámolás rendjét  beemelték  a szerződésbe. 
Fontos garancia hogy a szerződés nem teljesítése esetés  felmerülő kártérítési 
kötelezettség mellé a kötbérfizetést is megjelölték. Bármilyen határidő csúszás 
adódik, azt hozzákötötték az adott ingóság vagy ingatlan beruházási értékéhez, 
aminek  10% -át kötbérként jelölték meg. 
Fontos, hogy  a garanciális elemek közé  a munkavállalókkal kapcsolatos plusz 
érdekképviseletet is beépítették. Nevezetesen a Munka törvénykönyv vonatkozó 
részében meghatározottak szerint a csoportos létszám leépítések esetében  az eljárás 
szabályait. 
 Az egyeztetésre kötelezett szervek közé az önkormányzatot is felvették kiterjesztően 
értelmezve,  tehát nem egy adott leépítést vizsgálnak, hanem egy adott időszak hat 
hónapjában  történt leépítéseket. 
Rögzítették, hogy az ingóságokkal kapcsolatos részteljesítés, aminek az időpontja 
2007. december 31. volt, nem realizálódott. Emiatt az ingóságoknál  a vállalt 
beszerzés nettó értékét közös akarattal 10 %-al megemelték. Ezt az ingatlanoknál is  
megtették, bár ott nem volt  elmaradt teljesítés. 
 
Mellék kötelezettségként került be a szerződésbe, hogy a  HospInvest Zrt.  
szűrővizsgálatok elvégzését vállalta  térítés mentesen  14-18 éves-  és a nyugdíjas 
korosztálynál.  
Mindösszességében közös álláspontja volt a bizottságnak, hogy  a kórház 
működésére  rendkívüli figyelemmel legyen a későbbiekben is. Jogszabályban 
megjelenő Mátrix rendszerű kórházakra jellemző minimális feltételek teljesítésére kell 
törekedni a működtetőnek.  
Rendezték azoknak az ingatlanoknak a használati sorsát, amit használatba átadtak 
a HospInvest Zrt-nek, de nem használnak. Ezekkel való gazdálkodást az 
önkormányzattal való egyeztetéshez kötötték illetve, ha az önkormányzat valamire 
használni akarja, egyeztetési kötelezettsége van a működtetővel. 
Ezeket ítéli a legfontosabb módosításoknak.  
Megköszöni a  résztvevők munkáját, a  Controll Zrt. igen hatékony és precíz jogi 
munkáját, amivel segítette   a tárgyalást, hogy az ötleteket  arra  a jogi nyelvre 
fordítsák le, ami harmóniában van  az előző szerződéssel. 
Köszöni a HospInvest  Zrt munkatársainak  a nyitottságukat és a konszenzusra 
törekvést, ami a tárgyalások során tapasztalható volt. 
 
Ennek a végeredményét tudták közösen letenni a képviselők asztalára előterjesztés 
formájában. Azért van új változatban, mert a május vége, június eleji bizonyos mellék 
kötelmekbe további kiegészítést tettek be.  
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
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Komoly szakmai munkán vannak túl Az elmúlt  2 évben bizonytalansági tényező volt 
Kiskunhalason a kórházi szerződésekkel kapcsolatban. 
A  HospInvest  Zrt, aki  2004. július 1-jén szerződést kötött a várossal a kórház 
üzemeltetésére és működtetésére egy nagyon komoly  beruházási program teljesítését  
vállalta, aminek összege meghaladja a  2,5 milliárd forintot. 
Ez olyan hatalmas tőke bevonás, amelyre gyakorlatilag befektetői tőke nélkül 
Kiskunhalas városának önmagában lehetősége nem lenne. Amennyiben felelősséget 
éreznek azért, hogy a helyi és a környékben élő lakosság ellátását a kórházban 
dolgozó orvosoknak és ápolói személyzetnek mindennapi komfort érzetét javítsák, 
akkor erre ez az egyetlen lehetőség kínálkozik, hogy külső befektetői csoporttal köt az 
önkormányzat szerződést. 
 2006. októberben, amikor a képviselő-testület jelenlegi többsége bekerült az 
önkormányzatba, akkor egy kész helyzetet kapott. Jelenlegi FIDESZ-es 
önkormányzati többséget önmagában azért felelősség nem terheli, hogy  a 
HospInvest Zrt.-vel  kötött szerződéskötés, a kórház működtetésére illetve beruházási 
program megvalósítására milyen kötelezettségek szerepelnek. Nekik a kész 
helyzetből kell a lehető legtöbbet kihozni. Több mint másfél év  után egy írásos 
előterjesztés készült februárban  ami alapján  olyan helyzetbe kerültek, hogy egy jogi 
szakértő álláspontja alapján egy komoly összegzést kaptak erről a komplex 
szerződéses viszonyról. Ennek alapján  kezdeményezte, hogy állítsanak fel egy 
munkabizottságot, amelyben szűkebb körben vizsgálják meg a szerződés 
paramétereit és próbáljanak a beruházási program megvalósítása érdekében 
tárgyalni. Ez a februári előterjesztés három lehetséges pontot fogalmazott meg 
kitörési pontként, miszerint :  említette a szerződés esetleges azonnali hatállyal 
történő felmondás lehetőségét,  vagy polgári peres úton a HospInvest Zrt-től  
kikényszeríteni azt a teljesítést, amire nem került sor határidőn belül, valamint 
kölcsönös egyeztetéssel a felek próbálják meg a szerződéses viszonyt módosítani. A 
bizottság  mindhárom lehetőséget megvizsgálta. Ennek következményeként arról 
határoztak, hogy tapasztalva a HospInvest Zrt befogadó magatartását a tárgyalások 
alkalmával próbálják meg a szerződések módosítását a beruházási program 
megvalósulása érdekében. 
Nem lehet politikai öszefüggést keresni a HospInvest Zrt Kiskunhalasi szerződése és  
az ország más területén lévő térnyerés között. Más típusú szerződésekről van szó. Itt 
elsősorban az önkormányzatnak arra kellett figyelemmel lennie, hogy a beruházási 
program, amit a befektető vállalt, két éven belül megvalósulhasson, mert lehet, hogy 
működtetőt találnak mást is, de aki 2 milliárdot hajlandó befektetni, olyat nem. 
A felülvizsgálat során sikerült elérni, hogy valamennyi szerződéses garanciális 
elemet, amely korábban részben vagy egyáltalán nem volt szabályozva, bekerüljön a 
szerződésbe. Sikerült új elemeket is  beépíteni az egyeztetések során. Ebben a 
tekintetben megerősíti, hogy ez nem jöhetett volna létre, ha a tárgyaló partner nem 
lett volna befogadó és nem érezték volna végig azt, hogy meg akarja valósítani az 
általa vállalt beruházásokat, és a kórházat magas színvonalon szeretné működtetni. 
Megköszöni minden képviselőtársának azt a munkát, amit a munkabizottságban 
végzett. Véleménye szerint tisztességes, becsületes munkát végeztek és az elkészített 
előterjesztést tiszta lelkiismerettel ajánlja minden képviselőtársának elfogadására. 
 
Kollányi Gábor befektető: 
 
Nem voltak könnyű helyzetben a szerződés módosítás során. Hangsúlyozza, hogy 
minden befektető vállalja befektetésének kockázatát, mert ez együtt jár ezzel a 
tevékenységgel, és egyik sem vállalja fel a befektetés környezetének kockázatát. 
Tehát a finanszírozás változásának kockázata is őket terheli. Arra kérték az 
önkormányzatot, hogy ezt vegye figyelembe és támogassa őket abban, hogy ezzel a 
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kockázattal együtt a várakozásnak meg tudjanak felelni. Ezzel a segítséggel  
szemben állt az a többlet igény, ami a szerződésmódosítás során felmerült. 
Ez egyrészt a garanciális feltételeknek a  szigorítása volt, amit  abban az esetben, ha 
ténylegesen teljesíteni akarják a szerződésben vállaltakat, akkor el kell fogadniuk. 
Másrészt a meghatározott többlet teljesítéseknek a  felvetése volt. Ebbe egyrészt a 
beruházási értékre a polgármester úr által is említett többlet fejlesztések kerültek, 
aminek a szakmai jogosultságát is el kell fogadniuk. Ebben előre léptek. 
A másik kérdéskör Kiskunhalas lakosságának egészségügyi állapotával függ össze. 
Amennyiben az önkormányzat ilyen jellegű programot kíván elindítani, abban 
kötelességük partnernek lenni  és fel kell vállalniuk azokat a szűrővizsgálatokat, ami 
a preventív ellátás alapja. 
Köszöni a bizalmat és ismételten ígéretet tesz arra, hogy a finanszírozás minden 
nehézsége ellenére az a tervük, hogy Kiskunhalason európai szintű egészségügyi 
ellátás legyen, európai egészségkultúra valósuljon meg és megpróbálnak megfelelni 
mindazon várakozásnak, ami az önkormányzat bizalmából fakadt végi a tárgyalások 
folyamán  ebben az ügyben. 
 

Kérdések 
Halász Balázs képviselő: 
 
Szakdolgozók kérdése, hogy a kardiológia  és a nőgyógyászat szakmai munkáját a 
szakmai kollégium visszaminősítette? Ha így van mit tesznek ellene, mert 2004-ben 
ez még jól működött. 
2005-ben ígérték egy újságcikkben: „ Leglátványosabb változás a Semmelweis téri 
homlokzaton történik két ütemben. Idén a  kórház alatti  lágy talajra tekintettel 6-12 
m-es különleges mély alapozással felállítják az acélszerkezetet, melyre támaszkodva 
jövőre megtörténik a kórtermekhez csatolt vizesblokk kialakítása.” 
Ehhez képest a jelenlegi állapot mást mutat. A beton szarkofág sorsa mi lesz? 
A vizesblokk  kialakítása elmaradt. A fürdő közös, egy ragasztott papíron hívják fel a 
figyelmet, hogy férfi vagy nő használja azt éppen. Néha egymásra nyitnak. Ez 
visszalépés. Apró  dolog ez és az is, hogy a kerekes széket  hetekig gumi nélkül 
tologatták  a betegek alatt, de erre is oda kell figyelni. 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A Controll  Zrt. megállapítása a következő: A  HospInvest Zrt  jelentős időbeni és 
anyagi késedelembe esett.  
Mi változott gazdasági helyzetükben, hogy rövidebb idő alatt nagyobb beruházásokat 
meg tudnak valósítani, míg az elmúlt időben hosszabb idő alatt kevesebbet ruháztak 
be? 
Mekkora  a kötbér, ha nem teljesíti a szerződést a HospInvest Zrt ?  Szkeptikus az 
elmúlt időt figyelembe véve, hogy ezt a módosítást nem időhúzásnak tekintik-e ? 
 
Aradszky Lászlóné  képviselő 
 
Európai  szintű egészségügyi ellátást szeretnének  elérni Kiskunhalason. Mikorra  
érik le, mert aki betegként bemegy a kórházba , elég rossz körülményeket lát. 
10 évvel ezelőtti állapotokat alulmúlja a jelenlegi helyzet. 
A szűrővizsgálatok milyen jellegűek lesznek s melyik körosztályt fogják érinteni? 
 
Kollányi Gábor  befektető: 
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Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az oktató kórház jelleggel 
felkereste az egyetemeket. Az egyetemek ezen a területen határozottan kiszórták az 
intézmények jelentős részét. Kiskunhalas specifikus.   Azoknak van esélyük, akik 
megyei szintűek. Az összes városi kórház kiesett ebből a rendszerből. Erőteljes lobby 
kell a jelenlegi helyzet visszafordítására. Az a feladatuk, hogy az orvosokkal közösen 
előre tudjanak ebben a kérdésben lépni. Az egyetemi hallgatók többnyire  az 
egyetemi városhoz kötöttek, ott végzik gyakorlatukat. 
 
Új épület:  rekonstrukció kiinduló helyzete, hogy 30 éve épült,  az elmúlt  években 
ilyen méretű kórházaknál szinte mindenhol megvalósult valamilyen szintű 
rekonstrukció, szinte minden kórházhoz jutott támogatás, Kiskunhalashoz nem jutott.  
Ezt a hiányt kívánják pótolni. Ahhoz,  hogy  hotel szintű szárnyat tudjanak 
létrehozni, ami biztosítja az elvárt igényt, hogy minden betegszobához fürdőszoba 
kapcsolódjon, ugyanakkor minden szinten meglegyen a szükséges számú betegágy, 
ahhoz  alapterület bővítést kell végrehajtaniuk. 
Ezért döntöttek úgy, hogy egy toronyépületet húznak fel a főépület  mellett. Ezt a 
téralakú szintet egészben képzelik el.  Betegszobák is átalakulnak, szinte a négy fal 
marad mindösszesen meg és egy-egy szint teljesen átrendezésre kerül.   Eredeti 
struktúra szerint kettesével mentek volna az épületszinteken  felfelé. Ezt meg kell 
valósítaniuk a jövőben.  
Kórház finanszírozásában 1 milliárdot vesztettek. Amikor ellátási színvonalról 
érdeklődnek  akkor ezt figyelembe kell venni. Ezt ki kellett pótolniuk. Ezt a pénzt a  
beruházásra lehetett volna  fordítani. Kórház gazdálkodását stabilizálták egy éven 
keresztül. Ezalatt az idő alatt a kórház további veszteségeket halmozott fel. Több mint 
300 millió hiányt termelt a kórház, amit kifizettek. De a gazdálkodási helyzetük nem 
könnyű. Legnagyobb probléma hogy a dolgozók túlterheltek. Az a munkamennyiség, 
amit a dolgozók most elvégeznek az már határértéken van. Előre kell lépniük a 
motiválásban.  Egyensúlyi helyzet állt be a gazdálkodásban. 
Önkormányzat segítségét azért kérték, mert   a finanszírozási helyzetük hasonló lett 
ahhoz, amivel az ország küzd. OEP finanszírozásban  a TB alapok többlete országos 
szinten május végén 60 milliárd forint volt. Közös erőfeszítést kell tenniük, hogy a 
finanszírozásba jusson a költségvetésben lévő többlet összegből. Akkor megoldható 
lenne, hogy olyan színvonalat teremtsenek, amit elvárnak tőlük. 
 
Készítettek statisztikákat és összehasonlításokat más intézményekkel. Az 
összehasonlítás eredményére büszkék. Maradéktalanul nem lehetett teljesíteniük a 
fenti okok miatt. 
 
Szeretné, hogy igyekezetük, amit megpróbálnak kifejteni, az elismerést váltana ki, 
nem miattuk, hanem a kórházi dolgozók miatt, mert ők szorulnak megbecsülésre. 
 
A kötbér elszámolási rendje szabályozott a rendszerben. Van egy elszámolási módja, 
ami összetett. Összegében havi 1%-os értékre való vetítés meglehetősen nagy összeg, 
ezért kellően motiválja őket, hogy teljesítsenek. Nekik is ez a céljuk és érdekük. 
 
Szűrővizsgálatoknál azt vállalták, hogy a rendszert az önkormányzattal  közösen 
kidolgozzák. Várja azokat a feladatokat, amit az önkormányzat kiszab rájuk. Fiatal 
és idős korúk a célzottak. 
Amennyiben konkrétan megkapják azokat a feltételeket, hogy a városvezetés az 
egészség megőrzés területén hol kíván beavatkozni és mit kérnek tőlük, akkor ők a 
szakmai választ megadják. 
 



21 

A gazdálkodásuk pozitív, ami megnyitja az utat a beruházások  előtt.  Nehéz 
lépéseket kellett ehhez megtenni. A létszám leépítések nem voltak népszerűek és 
nehezen elfogadható a politika oldaláról is, de meg kellett tenni. 
Két oldalról nehéz a végrehajtás mert egzisztenciákat tesz tönkre és a meglévő 
dolgozókat túlterhelik.  
Hosszú távon  végig kell gondolni a közös munkahely teremtő folyamatot, mert a 
politikának ez fontos cél, és nem kell a betegellátással közös nevezőre hozni. Egy 
kórházi rekonstrukció során 2-300 ember dolgozik az építkezésen, ez ennyi 
munkahelyet jelent a város számára. 
A kórház területén lévő nem használt ingatlanokat ki tudják használni, az ismételten 
munkahelyeket teremt. Restrukcióból  kifelé mutató úthoz politikai támogatottság kell. 
Pl. Kecskemét elérte, hogy a kórház finanszírozása  nőtt, akkor helyben is elérhető 
lenne. Bizonyos változásokat el tudtak érni sikeres pályázatok útján, de ennél több 
kell a jobb ellátás érdekében. Háttér segítséggel lehet Európa irányába elindulni. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A munkaerő programról előzetesen már egyeztettek a befektetővel. Ezt egy külön 
szerződésben rögzítik.  
Lobby tevékenység érdekében az alpolgármesterrel közösen hívták meg a  parlament  
Egészségügyi Bizottságának elnökét és alelnökét, a kórház Semmelweis Napi 
ünnepségére demonstrálva azt, hogy nem a politika kell hogy a fejlődést motiválja, 
hanem a közös cél. 
Ebben a kérdésben véleménye szerint a képviselő-testület politikai pártállástól 
függetlenül egységes. 
 
 
 
 

Hozzászólások 
 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
Hosszas egyeztetésen vannak túl. Időnként  indulatokat is generáltak  a különböző 
nézetek egyeztetése a munkabizottsági üléseken.  
A HospInvest Zrt befogadó volt a tárgyalások során.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megállapodásuk alapján 2008. augusztus 
végéig az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak ki kell dolgoznia 
egy  minőségmutatót, amelynek alapján a szakmai ellátást is vizsgálni lehet. 
A működtető márciusban és szeptemberben számol be a minőségbiztosításról. 
Emellett 2009 március 8-ig a HospInvest Zrt vállalta, hogy 2004 július 1-jétől 2008 
december 31-ig terjedő időszakról  írásos beszámolót készít a vállalt kötelezettségek 
teljesítéséről. 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Régóta  szorgalmazta a szerződés módosítását. Örül annak hogy belekerült a 
szerződésbe a minimális szakmai  alapfeltétel biztosítása. Érdeke munkáltatónak, 
menedzsmentnek, betegeknek és a dolgozóknak.   
Azt kéri, hogy minél előbb egyeztessenek és döntsenek a továbblépésről, mert 
akárhogy változik a Magyar Egészségügy, a szakmai elvárásoknak meg kell felelni. 
 
Lukács László alpolgármester: 
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Az elmúlt másfél év több tanulságot hozott. 
Egyik tanulság, hogy a képviselő-testületnek   2008-ban is  nagyon körültekintően 
kellett  eljárnia a szerződéses környezet áttekintésében. Ez  az elmúlt egy évben 
sokszor megtörtént és minden információ arra késztette őket, hogy átgondolják a 
kórház további  helyzetét. 130 ezer ember ellátásáért felelősek áttételesen. Ez a város 
kórháza! 
 Nem juthatnak olyan helyzetbe, hogy a kórházat elveszítsék, amire egyébként a 
Kormányzat minden erőfeszítést megtett, mert olyan  egészségügyi  reformba kezdett, 
amik az önkormányzat által nem teljesíthető. Általuk nem finanszírozható, nem 
fejleszthető és tudják, hogy több mint 300 ember került ki az utcára a dolgozók közül. 
Ezt felvállalni nem lehet. 
Több tucatnyi helyen kellett az eredeti szerződést megváltoztatni ahhoz, hogy azok a 
feltételek, ami az önkormányzat számára elfogadhatók és talán garanciát nyújtanak 
arra, hogy ilyen helyzet többet ne történhessen meg, ezeket a szerződésbe be tudják 
emelni. Ebben partner volt a befektető cég. 
A feltételek között olyanok voltak, ami már elhangzott: a létszám leépítésekhez 
kapcsolódó tilalom, felmondási körülmények tisztázása, elszámolási feltételek, 
Európai Uniós pályázatokból nyert források indulási feltételei, a non-profit formában 
való működtetés, amik nagyon fontos sarokpontok. 
Annyira fontosak, hogy ha ezeket 2010-ig a befektető nem valósítja meg és 
hiányosság feltárására sor kerül, akkor ezt a szerződést tovább fenntartani nem 
lehet. Beruházások  sikerében bíznak.   
Amennyiben a város egészség tervébe be tud épülni az egyszeri ingyenes vércukor, 
vérnyomás mérés az idősek esetében, a gyermekek számára a diabétesz, az allergia 
szűrés és az ortopéd  szűrés is megjelenik, az önkormányzat sikere biztosítható. Kéri 
abban  az együttműködést,  hogy legyen esély a beruházások megvalósulására 
2010-ig. 
 
Kószó János képviselő: 
 
Örül, hogy a négy éve megkötött szerződéssel, - aminek a kezdeményezése  
felelősséggel indult – a viszonylag kis létszámú város, viszonylag nagy létszámú 
kórházát meg tudta tartani. Ehhez az önkormányzat anyagi ereje nem elegendő, ez 
már a szerződéskötés pillanatában is látható volt. 
Ez a kórház a  2,5 milliárdos fejlesztés mellett további igényt támasztott, és ez az 
összeg  biztosítása az önkormányzat által elérhetetlen lett volna. 
Ebben  kódolt volt az ellehetetlenülés tendenciája és  veszélybe került volna  a kórház 
fenntartása. Nem volt véletlen feltehetően, hogy a környező kórházak milliárdos 
nagyságrendű támogatáshoz jutottak, míg az egyébként szakmailag elismert és jó 
lobby erővel, személyi kapcsolatokkal rendelkező helyi kórházvezetés ezt nem tudta 
elérni. Valószínűleg azért, mert feltehetően a  40-60%-os kórház csökkentés egyike 
lettünk volna. Ezt a helyzetet nem akarták. Ezért kötötték meg a befektetői 
szerződést. 
Minden szerződésen az idő múlásával módosítani kell. A feltételek megváltoztak, 
ebből adódóan elsődleges érdek a 130 ezres lakosság  ellátásának biztosítása.  
Módosításokat el kell fogadni. Rossz kommunikációból adódó vitákat felválthatja a 
politikailag semleges szemlélet. A kórház fontos intézménye a városnak és a 
környezetének. A szerződésmódosítás a önkormányzat érdekét és a  betegek érdekeit 
szolgálják. Alapcél a szerződés teljesítése. Támogatja az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
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Örül annak, hogy sok támadó jellegű felvetés nem volt, inkább az derült ki a 
hozzászólásokból, hogy a képviselő-testület átérzi ennek a hosszú munkának az 
eredményét és magában úgy értékeli, hogy erre a módosításra szükség van. 
Szeretné, ha egyhangú döntés születne.  
A szerződés megteremti annak lehetőségét, hogy rövid időn belül  látható változások 
induljanak el  a kórházban.  
Külön hangsúlyozza, hogy az egyes beruházások folyamatos ellenőrzésére hat 
havonta az önkormányzat lehetőséget kapott, ami  biztosítja azt, hogy többet nem 
kerülnek a mostanihoz hasonló helyzetbe. Nem telnek el úgy évek, hogy ne tudja az 
önkormányzat, miért csúsznak a feladatok. Így elérhető, hogy  egyensúly jöjjön létre.  
Kéri az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Reményét fejezi ki, hogy  egyhangú szavazattal fogadják el a szerződés módosítását. 
Ezzel több dolgot demonstrál a képviselő-testület.  Egyrészt, hogy vannak olyan 
közös kérdések, amivel  a politikán felül kell emelkedni.  Továbbá vannak olyan  
kapcsolódási pontok, ami nem a mai napnak szólnak. Együttműködés kell ebben a 
kérdésben. Összesen tíz (nyolc általános és két kiegészítő) ülésen át tárgyalt a 
munkabizottság és az előterjesztett  módosítás egy cél érdekében történt, hogy az 
ellátás  olyan színvonalon történjen, amit szeretnének.  
Tudjanak  példát mutatni az  egészségügyben, ahol Kiskunhalas  képviselő-
testületének tagjai büszkék lehetnek magukra, hogy azonos  gondolattal tudtak 
határozni egy ilyen kiélezett ügyben. Egységesen fognak fellépni a szerződések 
kikényszerítésében, amit garantál addig, amíg ebben a pozícióban van. 
 
 Javasolja a szerződés tervezetek  elfogadását. 
 
No: 6  
 
 Szavazás: Nyílt  >558< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 15:16:20 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   95.65% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
191/2008. Kth 
A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház működtetésével 
kapcsolatos szerződések felülvizsgálata. 

H a t á r o z a t 
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1. A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház működtetésére és 
tőkebevonására vonatkozó 2004. július 01. napjával hatályos szerződések 
felülvizsgálata során megállapítja, hogy a HospInvest Zrt. szerződésben 
vállalt kötelezettségeit részben nem teljesítette. A HospInvest Zrt. 
szerződésszegő magatartása a Képviselő-testület álláspontja szerint a 
beruházási és vagyonhasználati szerződés V. 3.1. pontja alapján alkalmas 
lehet arra, hogy az Önkormányzat a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondja.  

2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szerződések átfogó módosításával 
és az azokban rögzített feltételek szerint lehetőséget lát arra, hogy a 
HospInvest Zrt. a szerződésekben vállalt kötelezettségeit 2010. december 31. 
napjáig teljesítse. Ennek elősegítése érdekében a Képviselő-testület a 
melléklet szerint jóváhagyja a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 
működtetésével kapcsolatban 2004. július 01. napján kötött szerződések 
átfogó módosítását és felhatalmazza a polgármestert a módosított 
szerződések aláírására. 

3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy 2009. március 31. napjáig a HospInvest 
Zrt. készítsen Képviselő-testületi megvitatásra alkalmas írásos beszámolót a 
szerződésekből eredő kötelezettségeinek 2004. július 01. – 2008. december 
31. napjáig terjedő időszakban történt teljesítéséről.   

4. A Képviselő-testület a 229/2004 Kth. határozat 6. pontja szerint 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kórház Kht. Felügyelő Bizottság 
Önkormányzat által delegált tagjának delegálását vonja vissza és Dr. Szász 
Éva Önkormányzati képviselőt delegálja a Felügyelő Bizottságba.  

5. A Képviselő-testület a HospInvest Zrt.-vel kötött szerződések módosítását 
azzal a feltétellel támogatja, hogy a HospInvest Zrt. az Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottságával történő előzetes egyeztetés alapján, 
minden évben köteles a Kiskunhalas Város közigazgatási területén élő 
lakosok (elsősorban a 14-18 év közötti, illetve a nyugdíjas korúak) számára 
ingyenes szűrési programokat szervezni.   

6. A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a HospInvest Zrt. a 
mindenkori hatályos egészségügyi jogszabályokban meghatározott minimum 
feltételek meglétét, valamint az egészségbiztosítási felügyelet által 
meghatározott minőségbiztosítási feltételek meglétét folyamatosan ellenőrizni 
kívánja. A Képviselő-testület ennek érdekében felhatalmazza az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy az ellenőrzést az 
Önkormányzat érdekeinek folyamatos biztosítása érdekében bármikor 
kezdeményezze.  

7. A Képviselő-testület utasítja az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, 
hogy 2008. augusztus 31. napjáig a bizottsággal dolgozza ki az ellátási 
szerződés II./8. pontjában a mai napon elfogadott szerződésmódosítás 
részeként a szerződésbe bekerült fél éves beszámoló szempontrendszerét. A 
beszámoló célja a HospInvest Zrt. által vállalt beruházások teljesülésének 
időszakos és folyamatos ellenőrzése.      

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester az 1.-5. pontokban,  
               Dr. Szász Éva bizottsági elnök a 6.-7. pontokban 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kollányi Gábor HospInvest Zrt elnöke 
Füzes Attila HospInvest Hálózatfejlesztési igazgató 
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Dr. Lengyel János Kórház Kht igazgató 
Dr. Várnai László polgármester 
Simon István népjóléti osztályvezető 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok 
Dr. Szász Éva képviselő 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00002 Új napirendi pont 
 
 
 
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Szarvas Kft beszámolója a helyi buszközlekedés  
működtetéséről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Az ügyvezető a bizottsági ülésen a feltett kérdésekre kimerítő választ adott. Többen 
kifogásolták, hogy túl nagy a csuklós busz a  halasi szűk utcákban, kisebb busszal 
közlekedjen, de az üzemeltető szerint ennek a busznak a kapacitása szükséges, és 
kihasznált. Az üzemeltető szerint kisebb busszal sem lenne olcsóbb az üzemeltetés. 
Tájékoztatása szerint iskola időszakban a lakótelepekről behozott utasokkal tele van 
a busz. 
Új menetrendjük elkészült és kikerülnek a táblákra. A szeméttelep melletti 
buszforduló megépült. 
Nyitott minden lakossági észrevételre és segítőszándékra az üzemeltető. 
 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Végre elérkezett az az idő, amikor a beszámolót meg tudják tárgyalni. A beszámoló 
nagyon rövid, egy oldalt nem ér el a terjedelme és elég sok helyesírási hibát is 
tartalmaz. 
Eredménynek tartja, hogy rövidebbek lesznek a menetidők és lakosságbarátibb lesz 
a szolgáltatás. Nem tudja elfogadni, hogy iskola időben és nappal nagy buszokra van 
szükség. Miért kell ezeket a monstrumokat kerülgetni nap közben, amikor üresen 
járnak. Tanácsolja, hogy kisebb járművel járjanak  napközben, és csak szükség 
esetén használja a csuklós buszokat a szolgáltató.  
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
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Örül a buszjáratnak, régóta igény volt rá. Körzete régóta kérte. Egész város területén 
örülnek ennek a lehetőségnek.  
Elhangzott, hogy nem lakosságbarát. Mire értette ezt a hozzászóló, mert teljesen 
nyitottak minden probléma megoldására. Próbálnak minden elvárásnak megfelelni. 
Ezt külön megköszöni nekik. 
A közeljövőben kikerülnek a menetrendek is, ami azért késett idáig, mert próbálták 
minden felmerülő igényhez igazítani. 
Köszöni a szolgáltatásukat és reméli, hogy a lakosság minél nagyobb létszámban 
veszi majd igénybe a szolgáltatásukat. 
  
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megjegyzi, hogy amennyiben ilyen lakosságbarát a szolgáltató, akkor elvárható 
lenne, hogy a képviselő-testületi ülésen megjelenjen, amikor az ő beszámolója van 
napirenden. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Valóban jó, hogy van helyi  buszjárat és ennek mindenki örül. Nézzék azonban a 
problémákat is.  Ezek a hatalmas buszok rontják a levegőt és az utakat. Lehet, hogy 
iskola időszakban sokan vannak, de most például nyári szünet van. Az zavaró, 
amikor  a városban  pöfög a nagy autóbusz és van rajta  három ember.  
A  piactéri megálló szabálytalan, és rendkívül balesetveszélyes ezt már többször 
felvetette. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Fontosabb az, hogy elindult a buszközlekedés  Kiskunhalason annál, hogy egy-két 
elírás vagy helyesírási hiba van  az előterjesztésben. 
Annak is örülhetnek, hogy a korábbi pályázónál lényegesen olcsóbb a szolgáltatás. 
Ő is kifogásolta  a nagy buszokat a szűk utcákon, de azt a választ kapta, hogy a 
nagyobb busznak sem nagyobb a tengelynyomása, mint a kisebbnek. A fogyasztása 
sem lényegesen eltérő. Nem szennyezi jobban a levegőt mint egy másik fajta busz. 
Május 1. téri megálló megoldására az általa vezetett Településfejlesztési, 
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság döntött. A megvalósítás várat magára. 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
Megköszöni  a Szarvas Kft munkáját. Örül annak, hogy ők szolgáltatnak. Jó döntés 
volt annak idején, hogy őket  választották. Olcsón működik.  A szokások 
megváltoztatása időbe kerül. Korábban nem volt buszjárat, be fog épülni a város 
közlekedésébe. Közpénzt nem visz el ez a szolgáltatás. Buszok mérete 
vonatkozásában azt a tájékoztatást kapta, hogy reggeli járatok  kihasználtak voltak. 
Napközben nem volt gazdaságos a buszok lecserélése kisebbre, mert a telephely nem 
Kiskunhalason van.  
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A bizottsági ülésen megkérdezte az üzemeltetőt, hogy  egyéni jegyet vásárolnak 
többet vagy bérlettel utaznak. Azt a tájékoztatást kapta, hogy elég sok felnőtt ember  
rendelkezik bérlettel, de inkább egyéni jegyet vesznek. A diákok és a nyugdíjasok 
körében  az 500 Ft- os féléves bérlet a kedvelt. 
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Sok támadás éri őket, pedig nem a vállalkozó találta ki az útvonalat és  a 
menetrendet sem, hanem Faggyas Szabolcs volt városfejlesztési osztályvezető egy 
szakértővel dolgozta ki az útvonalakat és ezt a menetsűrűséget. Erre írták ki a 
pályázatot.  
Két pályázó közül  az elutasított több mint kétszeres díjat javasolt. Akik  a 
szolgáltatást nem tartják elég jónak, mit szólnának ahhoz, ha kétszeres áron kapnák 
ezt ? 
Ez egy felfutó tevékenység és bízik abban, hogy egyre többen fogják használni ezt a 
lehetőséget. Lehet kifogásolni a nagy buszt, de több kisebb busszal szolgáltatni csak 
akkor tud a vállalkozó, ha megvásárolja, ami  kiadásba kerül, és az  megjelenik a 
szállítás árában. 
A vállalkozó nem a gyors haszonra törekszik, nyolc évre szerződött, bízik benne, hogy 
ez alatt az idő alatt a szolgáltatás népszerűbb lesz. Két munkahelyet is teremtett, 
amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
 
Dr.Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a beszámoló elfogadását. 
. 
No: 7  
 
 Szavazás: Nyílt  >559< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 15:56:50 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
192/2008. Kth 
Szarvas Kft. beszámolója a helyi buszközlekedés 
működtetéséről. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a helyi buszközlekedésről szóló 
beszámolót. 
A lakosság igényeinek kielégítése érdekében rugalmasabb menetidő biztosítását és a 
megállókban a  menetrendet tartóoszlopok kihelyezésével kéri biztosítani. 
Felkéri az üzemeltetőt, hogy egy éves működtetést követően ismét számoljon be a 
képviselő-testület előtt. 
 
Határidő: 2009. szeptember 1. 
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Felelős: Királyné Téglás Mária beruházási ügyintéző 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Királyné Téglás Mária  beruházási ügyintéző 
Weiszhaupt János Szarvas Kft szállítmányozási  vezető  Kiskőrös Petőfi S u 112. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00003 Új napirendi pont 
 
 
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Tájékoztató a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat munkájáról. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Vili Gábor társulat elnöke: 
 
A szennyvízcsatornázás első üteme megvalósult és amikor  megalakult a II. ütem , 
akkor  az első és  a második ütem  eggyé vált. A II ütem feladata a hiányzó 
szennyvízcsatorna elkészítése. 
Nagy szükség van a csatornára és mindenki nagyon várja, hogy a pályázat sikeres 
legyen. 
Az I. ütem fizetési  teljesülése 88%-os, a  II. ütem 94 %-os.  
Megvalósítás estén 353 millió Ft hitelt tudnak felvenni a meglévő lakástakarék 
pénztári szerződések fedezeteként. 
 
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Társulat mit tud tenni, ha a város D-i kapujánál az új bevásárló központ megépül, és 
rákapcsol a rendszerre.  A szennyvíz tisztító  így is maximális kihasználtsága mellett 
még ez a mennyiség is odafolyik, túl nagy lesz a leterheltség. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Tájékoztatóban szerepel, hogy a Viziközmű Társulat saját költségén is tudott építtetni 
és ideiglenesen az önkormányzati beruházáshoz is hozzá tudott járulni. Mi volt ez? 
Díj behajtást milyen formában gondolják? 
 
Vili Gábor Társulat elnöke: 
 
Az elhangzó  kérdésekre válaszolva elmondja, hogy  az  I. ütem  elkészülte után a 
Tesco Áruház is rácsatlakozott a rendszerre. Általa kért vízmennyiség alapján a 
hozzájárulást befizette 13,5 millió Ft értékben Menet közben ez a  tulajdonjog az 
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önkormányzathoz került, ettől az időponttól kezdődően az önkormányzatnak kell 
befizetni az új csatlakozás  díjat. 
A szennyvíztelep kapacitás növelése nem az  Viziközmű Társulat feladata, így tenni 
sem tudnak annak érdekében . 
A díjbeszedéssel kapcsolatban elmondja, hogy  félévente küldenek ki egyenleg 
közlést. Elmaradás feledékenység miatt történik általában, amit megkeresésükre  
pótolnak. 
A szerződés lejáratakor minden szerződés a II. ütemnél 188 E ft-ot ér. Amennyiben a 
befizetett összeg és az állami támogatás összege ezt nem éri el, azt a tulajdonosnak 
kell pótolni. 
Minden szerződés mögött az önkormányzat kézfizető kezesként áll, tehát  fizetés 
elmaradás esetén  vállalja a kötelezettségét. Ezt az összeget  adók módjára 
behajthatja. 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Azért aggályoskodik az új bevásárló központ szennyvíz elvezetése miatt, mert a 
szennyvíz tisztító kapacitása véges. Az önkormányzat feladata ennek rendezése. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az építési engedély kiadásakor ezt rendezték hatósági ügy keretében. 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja. Megköszönve a tájékoztatót, annak 
tudomásulvételét javasolja a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót. 
 
 

00004 Új napirendi pont 
 
 
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 
 
 Napirend tárgya: Köztemető üzemeltetés 2007 évi tevékenységéről szóló 
beszámoló. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester. 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
 
Kéri a képviselők szavazatát a beszámoló elfogadásáról. 
 
No: 8  
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 Szavazás: Nyílt  >560< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 16:05:43 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
193/2008. Kth 
A köztemető üzemeltetés 2007. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló. 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Temető üzemeltetés 2007 évről 
szóló beszámolóját. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Ván László főkertész 
Kiss Sándorné Kegyelet Kft ügyvezető  
Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia 
Református Egyházközség 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00005 Új napirendi pont 
 
 
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Temetőkről szóló  rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Kérdések 
 

Hozzászólások 
Pajor Kálmán képviselő. 
 
A temetkezés túl drága. Ezzel a módosítással tovább drágul ez a szolgáltatás. Eddig 
a 42.800 Ft egyszeri belépési díj  koporsós temetésnél, valamint a 31.100 ft egyszeri 
belépési díj hamvasztásos temetésnél,  a ravatalozó épület használatát kellékekkel 
együtt tartalmazta.  
Most kellékek nélküli egyszeri belépési díj lesz ugyan ez az összeg. 
Azt kérték a Kegyelet Kft ügyvezetőjétől, hogy olyan megállapodást kössön a külső 
vállalkozóval, hogy ezek a kellék díjak használata ne terhelje tovább jelentősen a 
temettetők költségeit, mert azok  így is nagyon magasak. 
  
 Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észre vétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet tervezet elfogadását javasolja 
a képviselő-testületnek. 
 
No: 9  
 
 Szavazás: Nyílt  >561< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 16:08:51 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas város 17/2008( VII.1) 
számú rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2008. (VII.01.) számú rendelete  

a temetőkről és temetkezésről szóló 17/2000.(IV.18.) Ktr. sz. rendelet 
módosításáról  

 
1. § 

A Ktr. 16. § az alábbi (17.)bekezdéssel egészül ki:  
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„17./ A temetőn belül az elhunyt hűtésével kapcsolatos feladatok 

ellátására az üzemeltető berendezésének, valamint ravatalozó 
használat esetén a ravatalozó üzemeltető által biztosított 
kellékeinek igénybevétele kötelező. Ez külön megállapodás tárgya, 
melyet az üzemeltető és a külső temetkezési vállalkozó köt.„ 

 
2. § 

 
A Ktr. 19. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
         „(2) Az üzemeltető az alábbi kategóriákban szedhet díjakat a 4. számú melléklet       
 részletezése szerint:  

 
A/ Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-

fenntartási hozzájárulás díja. 
 

B/ Sírásási díjak:  
- egyes sírhely sírásási díja               
- egyes mélyített sírhely sírásási díja              
- kettős sírhely sírásási díja, 
- téglázott (szélesített) egyes sírhely sírásási díja  
- gyermek sírhely sírásási díja 6 éves korig 
- urnasírhely sírásási díja 
- szociális temetés sírásási díja       

     
   C/ Az elhunyt hűtésének díja naponta.   

 
D/ Temetkezési vállalkozó temető fenntartási hozzájárulása: 
 
- egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén: a 

temetkezési  vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a 
ravatalozó épület kellékek nélküli egyszeri használatát és a sírásás díját  

- a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja koporsós temetésnél a 
ravatalozó használata nélkül, amely tartalmazza a sírásás díját, 

 
-  hamvasztásos temetés, urnás temetés teljes körű lebonyolítása esetén: a 

temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó 
épület kellékek nélküli egyszeri használatát és az urnasír ásás díját 
(urnafalba, illetve kiépített urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az 
urnasír ásás díjtételével csökkenteni kell), 

-  a belépési díj hamvasztásos temetés,  ill. urnás temetés esetén, a ravatalozó 
használata nélkül, amely tartalmazza a temetői belépés és az urnasír ásás 
díját (urnafalba, illetve kiépített urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az 
urnasír ásás díjtételével csökkenteni kell). 

 E/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a temető 
munkarendjén túl, hétfőtől szombatig terjedő napokon kérelmezett 
kapunyitásért napi egyszeri kapunyitási díj számítható fel.   

 
 F/ A temető területén a sírkövesek által átmenetileg tárolt építési anyagokért 
és  kellékekért sírhelyenként és naponta számítható fel területfoglalási díj.   
 

G/ Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt 
átvételi díja.  
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H/ A temettetőtől szedhető díj, ha a temetéstől számított 90 napon belül 
síremléket nem állíttatja helyre. 
 
I/ A temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj.” 

 
3. § 

 
A Ktr. 4. számú melléklete helyébe a következő 4. számú melléklet lép: 
 
„4. számú melléklet  
 
Az üzemeltető által szedhető díjakat (ÁFÁ-t nem tartalmazza) a következő táblázat 
tartalmazza: 
 
A/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási 
hozzájárulás díja, egyes sírhelyre számítva:             1.400,- Ft 

                      
B/ Sírásási díjak: 
 

- egyes sírhely sírásási díja            18.000,- Ft 
             
- egyes mélyített sírhely sírásási díja          23.000,- Ft      
- kettes sírhely sírásási díja, ha mindkét sírhely kiásásra kerül 
                35.500,- Ft 
         
- téglázott (szélesített) egyes sírhely sírásási díja                 24.000,- Ft  
- gyermek sírhely sírásási díja 6 éves korig           8.000,- Ft 

         - urnasírhely sírásási díja                                    6.500,- Ft  
         - szociális temetés sírásási díja  
     koporsós temetésnél        18.000,- Ft 
     urnás temetésnél           6.500,- Ft 
   
 
C/ Hűtés díja naponta:                 1.500,- Ft 
    
D/ egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén: a 
temetkezési  vállalkozó egyszeri belépési díja 42.800 Ft, amely tartalmazza a 
ravatalozó épület kellékek nélküli egyszeri használatát és a sírásás díját 
 
a temetkezési  vállalkozó egyszeri belépési díja koporsós temetésnél a 
ravatalozó használata nélkül 23.000 Ft, amely tartalmazza a sírásás díját, 
 

hamvasztásos temetés, urnás temetés teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési 
vállalkozó egyszeri belépési díja 31.100 Ft, amely tartalmazza a ravatalozó épület 
kellékek nélküli egyszeri használatát és az urnasírásás díját (urnafalba, illetve 
kiépített urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével 
csökkenteni kell).  

a belépési díj hamvasztásos temetés,  ill. urnás temetés esetén, a ravatalozó 
használata nélkül: 11.500 Ft, amely tartalmazza a temetői belépés és az urnasírásás 
díját, (urnafalba, illetve kiépített urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az 
urnasírásás díjtételével csökkenteni kell).” 
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E / A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a temető 
munkarendjén túl -hétfőtől szombatig terjedő napokon- kérelmezett kapunyitásért, 
naponta  egyszeri 2.261 Ft belépési díj számítható fel. 
 
F/ A temető területén a sírkövesek által átmenetileg tárolt építési anyagokért és 
kellékekért sírhelyenként és naponta 200 Ft területfoglalási díj számítható fel.   
 
G/ Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja 
5.000 Ft.  

 
   H/ Temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj: 1.000 Ft,  
                                                                                       szociális temetés estén 0 Ft. 

4. § 
 

A rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.” 
 
 
 
         
 

00006 Új napirendi pont 
 
 
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Temető üzemeltetés számviteli szabályzatának  módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását kéri a 
képviselő-testülettől. 
 
No: 10  
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 Szavazás: Nyílt  >562< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 16:09:42 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
194/2008. Kth 
A köztemető üzemeltetés számviteli szabályzatának 
módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a temetők 
üzemeltetését végző Kegyelet Kft.-nek az üzemeltetés és a temetkezési szolgáltatás 
pénzügyi elkülönítésére szolgáló módosított számviteli szabályzatát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Ván László főkertész − általa: 
Kegyelet Kft. (6400 Kiskunhalas, Magyar u. 9/a.) 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00007 Új napirendi pont 
 
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Parkolás szabályairól szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
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Parkolási díjakból mennyi bevétele van az önkormányzatnak? Lehetne erről 
beszámolót kérni a közeljövőben? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az önkormányzatnak nincs bevétele a parkolásból, mert vállalkozó  végzi a 
szolgáltatást az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Az erről szóló 
beszámolási kötelezettség időpontját  a szerződét tartalmazza,  aminek áttekintése 
után választ ígér a tanácsnok úrnak. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a rendelet –tervezet elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát. 
 
No: 11  
 
 Szavazás: Nyílt  >563< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 16:13:06 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   95.65% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta 18/2008(VII.01) számú rendeletét 
az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2008.(VII.01) számú 

rendelete 
a parkolás szabályairól és parkolási díjak megállapításáról szóló 

19/2001.(V.31.) Ktr. sz. rendeletének módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet a következő 12/A §-al egészül ki: 
 

Közterületi parkolóhelyek 
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12/A. § 

 
Jogszabályban előírt számú gépjármű-várakozóhelyek (parkolók), rakodóhelyek 
létesítésének kötelezettsége a közterület-, vagy magánút területén is teljesíthető a 
terület tulajdonosának és a közútkezelőnek a hozzájárulása esetén. 
Az építményhez szükséges rakodó-, és várakozóhelyek csak az építmény 500 m-es 
körzetén belül valósíthatóak meg. 

2.§ 
A rendelet a következő 12/B §-al egészül ki: 

 
A várakozóhely megváltási díj 

 
12/B. § 

 
A Bajcsy-Zsilinszky utcában önkormányzati beruházásban kialakításra kerülő 
parkolók 500 m-es körzetében, várakozóhely megváltási díj befizetése esetében, a 
jogszabályban előírt várakozóhely kialakítási kötelezettség teljesítettnek tekintendő. 
A várakozóhely megváltási díj mértéke, a parkolók kialakításának teljes beruházási 
költségéből a szükséges parkoló szám szerinti arányos rész. 

 
3.§ 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.” 
 
 

00008 Új napirendi pont 
 
 
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és 
a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
1300 lakásban van távfűtés. A növekvő díjak miatt ebben az ügyben sok vita folyt a 
lakók részéről, mert megítélésük szerint csak részben a energiahordozó árnövekedés 
az oka a díjemelésnek. Az önkormányzat vizsgálatot rendelt el. 
A vizsgálat eredménye, hogy egyetlen lehetőség az árak növelése. Az ilyen típusú 
lakásban élők nem fogadják ezt örömmel. Sok lehetősége az önkormányzatnak már 
nincsen. Nem is történt az utóbbi időben arra kísérlet, hogy az 51% önkormányzati 
tulajdon a fűtőmű korszerűsítést kezdeményezte volna.  
Most sok pályázati lehetőség van és a geotermikus fűtési rendszer kifejlesztésére is 
volt jelentkező, de nem sokat tesz az önkormányzat az 1300 lakó érdekében. 
Erről nem szabad elfeledkezni. 
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Nem lehet ezt a vizsgálati eredményt megnyugvással fogadni és azt mondani, hogy 
tehetetlenek, mert ez így nem igaz. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
Megjegyzi, hogy a felülvizsgálat megmutatta a mozgásteret.  Ha ezzel kapcsolatban 
merül föl pályázati lehetőség akkor az önkormányzat 51%-val a korszerűsítés 
irányába  arányos önerővel  pályázatot készít. 
A vizsgálati eredmény szerint a kapacitás túlméretezett, a kapacitás csökkentésére 
nincs lehetőség. 
Meghirdettek távfűtéssel kapcsolatos alanyi jogon járó kompenzációt a távfűtéssel 
fűtők részére. 
A mostani díjemelés visszafogott, mert 18%-os emelés volt napirenden, ezzel szemben 
8%-os emelést terjesztettek elő. 
Ezzel nem oldják meg a problémát, csak nem engedik a terheket a lakókra. 
A geotermikus energiával kapcsolatban nincs akadály, de nem tárták még fel és 
nincs lehetőség a rácsatlakozásra. 
Molnár Ferenc szakértő szerint ha az építési engedély kiadásánál tartanának, akkor 
lehetne reális időpontról beszélni a rákötés vonatkozásában. Annyit tud ígérni, hogy 
amennyiben a képviselő-testületet  megkeresik ezekkel az előterjesztésekkel és az 
reális lehetőséget takar a pályázat benyújtására, akkor a képviselők elé terjeszti azt. 
 
A rendelet módosítás elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
No: 12  
 
 Szavazás: Nyílt  >564< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 16:20:28 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19   86.36%   82.60% 
 Nem                 1     4.55%     4.35% 
 Tartózkodik                 2     9.09%     8.70% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város   19/2000.  
( VII.01) számú rendeletét az alábbiak szerint: 
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„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
       
    

19/2008. (VII.01)   
rendelete  

 
 
 

a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló 14/2004(IV.29) rendelet módosításáról. 

 
 

1.§ 
 
 

A rendelet 1.sz. mellékelte az alábbiak szerint módosul: 
 
 
 

Melléklet  a 14/2004./IV.29./ Ktr.sz. rendelethez 
 
 
 
 
 
 
 
 
A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 

2.§ 
 

 A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. július 1-től kell 
alkalmazni. „ 
 
 

00009 Új napirendi pont 
 
 
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalas város  építészeti értékeit tartalmazó rendelet 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth Péter főépítész: 
 
Az előterjesztés indokolási részében jelezte, hogy várnak jelentkezőket tanya ügyben.  
Akinek olyan tanyája van, amivel pályázaton szeretne részt venni, és a védetté 
nyilvánítás a feltétele, azok jelentkezzenek nála. Ma érkezett hozzá egy kérelem 
0651/4 hrsz, alatti TUBA tanya tulajdonosától, ezzel javasolja kiegészíteni a 
védettségi listát. 

 2008.július 1-től a díjak 
Fűtési alapdíj 18,56 Ft/hó/lm3 
Melegvíz alapdíja 4.50  Ft/hó/lm3 
Vízmelegítés díja         725,33.- Ft/m3 
Mért hő díja 3.712,61.- Ft/GJ 
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A Szathmáry Sándor u. 3. sz. alatti épület vonatkozásában jelezte, hogy a 
szeptemberi költségvetési rendelet módosításakor  célszerű lenne az épület felújítása 
érdekében a támogatási keretet megemelni. Ez a javaslat a Környezetvédelmi, 
Mezőgazdasági és Kistársági Bizottsági ülésen támogatásra talált. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
  
Eddig azokat a két világháború között épült un.  polgárházak támogatását biztosította 
az önkormányzat amelyek díszes homlokzatúak, ezért a felújításuk az átlagnál 
nagyobb költségűek. Erre évi 1.5 millió Ft-ot terveztek, ami csepp a tengerben, mert 
egyetlen díszhomlokzatra el lehet költeni ezt az összeget és talán még el sem készül 
ebből. Ez rendkívül alacsony az egész városra vonatkozóan.  
A Szathmáry u. 3. szám alatti  épület az un. Vanyiska ház, nem ebbe a kategóriába 
tartozik, hanem a két világháború közötti modernnek nevezett építmények közé 
Éppen ebből ered a védettsége, hogy kevés hasonló ház maradt fenn. 
A védettség fenntartását javasolja a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság és azt,  hogy erre az épületre külön keretet határozzanak 
meg a költségvetésben. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Komoly problémát jelent a családnak hogy a jelenlegi értékében fel tudja újítani a 
házat, mert egyébként nem lehet értékesíteni. 
A védettséget feltétlenül meg kell tartani. Reméli, hogy ez a mai tárgyalás is felhívja 
erre a figyelmet és az vásárolja  meg aki előnyt, lehetőséget lát abban, hogy védett 
épületben  élhet. Köszöni a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi 
Bizottságnak, hogy  támogatta a javaslatát. Valóban polgárbarát önkormányzatként 
tesznek akkor, ha  egy ilyen kialakult  holtpontra jutott helyzetet segítenek 
megoldani. A kiegészítést is támogatni kéri. 
 
Dr. Várnai  László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
Javasolja, hogy a rendelet –tervezetet  az eredeti  előterjesztett formában fogadják el, 
azzal a megjegyzéssel, hogy az őszi költségvetés módosításkor ezt az előirányzatot ki 
kell egészíteni. Ezzel egyidejűleg jelzi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városfejlesztési Főosztályának, hogy tegye meg a szükséges előkészítést. 
Kéri a képviselők szavazatát a rendelet–tervezetről, amit a Tuba tanyával 
egészítenek ki. 
 
No: 13  
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 Szavazás: Nyílt  >565< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 16:29:28 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   95.65% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület  megalkotta Kiskunhala város 20/2008(VII.01) 
számú rendeletét az alábbiak szerint: 
 
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

 
20/2008.(VII.01.)sz.  

r e n d e l e t e 
 
 

a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékének 
módosításáról 

 
 

1. § 
 

(1) A 18/2003.(VII.31)Ktr. sz. rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 
1. számú melléklete lép. 

 
2. § 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 

1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház  3887/2 
1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola   
1 Ép Bundzsák I. u. 10. főépület  191 

1/N N Bundzsák I. u. 10. melléképület  191 
1 Ép Dózsa Gy. u. 1. Darányi ház  2566 
1 Ép Dugonics u. 21.   4234 
1 Ép Eötvös u. 2. MABI bérház  7 
1 Ép Eötvös u. 20. 48-as kör  19 
1 Ép Gimnázium u. Villanytelep  4681 
1 Ép Kisfaludy u. 87.   1941/1 
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1 Ép Kossuth L. u. 37/A Csipkeház  4757 
1 Ép Köztársaság u. 4. Gyárfás ház  4651 
1 Ép Régi ref. temető Baki család sírkápolnája  4735/2 
1 Ép Révész Gy. u. 10. Pázsit ház, Darányi ház  3936 
1 Ép Római Katolikus temető Babenyecz család sírkápolnája  5160 
1 Ép Szabadkai út 28.   5209 
1 Ép Szabadság tér 6. Felsővárosi Ált. Iskola  372 
1 Ép Szathmári S. u. 3.   87 
1 Ép Széchenyi u. 38.   551 
1 Ép Szent György tér 9. Gyugel ház  4505 
1 Ép Szent Imre u. 14. Római Katolikus plébánia  4582 
1 Ép Szentháromság tér 9.   4553 
1 Ép Téglagyár   40742 
1 Ép Vörösmarty u. 64.     2045 
2 Ép Ady E. u. 16.   3675 

2 Ép 
Ady E. u. 1-Szász K. u. 
4. Pázsit ház  3658,3659 

2 Ép Ady E. u. 21.   3694 
2 Ép Ady E. u. 4. Pázsit ház  3665 
2 Ép Ady E. u. 7. Zsótér ház  3654 
2 Ép Alkotmány u. 17.   3774 
2 Ép Alkotmány u. 6.   3886 
2 Ép Állomás u. 6. Wiegand villa  4747 
2 Ép Arany J. u. 17.   5004 
2 Ép Arany J. u. 21.   5002 
2 Ép Árpád u. 12. Molnár ház  4839 
2 Ép Árpád u. 22. Krammer ház  5102 
2 Ép Árpád u. 3.   4618 
2 Ép Árpád u. 41. Katolikus kántorlakás  4595 
2 Ép Árpád u. 4. Polgárház  4834 
2 Ép Árpád u. 41.   4581 
2 Ép Árpád u. 6.   4835 
2 Ép Attila u. 6.   299 
2 Ép Bajcsy Zs. u. 18.   114 
2 Ép Bajcsy-Zs. u. 22.   112 
2 Ép Bajcsy-Zs. u. 7.   325 
2 Ép Bajnok u. 5.   4016 
2 Ép Batthyány u. 6.   5098 
2 Ép Béke u. 4.   3928 
2 Ép Béke u. 5. Zilah ház  3688 
2 Ép Bethlen G. tér 1. Fekete ház  4669/5? 
2 Ép Bethlen G. tér 7-8.? Gazdasági bank  143 
2 Ép Bokányi D. u. 8. Úri Kaszinó  4660 
2 Ép Csillag u. 11.   3825 
2 Ép Dékány Á. u. 6.-8. Schneider villa  4763 
2 Ép Dékány Á. u. 9.   4780 
2 Ép Eötvös u. 19.   133 
2 Ép Eötvös u. 4. Gazdasági Egyesület épülete  8 
2 Ép Garbai S. u. 6. Tóth féle bérház  171 
2 Ép Garbai S. u. 8. Református Internátus  173 
2 Ép Hajnal u. 5.   4837 
2 Ép Harangos tér 2.   4048 
2 Ép Hársfa u. 1.   441 
2 Ép Hősök tere 5. Weisz ház  6 
2 Ép Hunyadi u. 1.   3587 
2 Ép Hunyadi u. 12.   3802 
2 Ép Hunyadi u. 16.   3805 
2 Ép Hunyadi u. 30.   4014 
2 Ép Huszár u. 7.   4000 
2 Ép Jókai u. 39.   2081 
2 Ép Jókai u. 4. Skribanek ház  2162 
2 Ép Jókai u. 61.   2101 
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2 Ép József A. u. 21.   4131 
2 Ép József A. u. 5.   4092 
2 Ép Kálvin tér 2.   3940 
2 Ép Kard u. 14.   4608 
2 Ép Kárpát u. 20. Gazdasági malom  745 
2 Ép Katona J. u. 8.   4779/1 
2 Ép Kígyó u. 5.   3673 
2 Ép Kisfaludy u. 113.   1964 
2 Ép Kisfaludy u. 60.   2033 
2 Ép Kisfaludy u. 64.   2029 
2 Ép Kisfaludy u. 96.   2002 
2 Ép Kmeth S. u. 16.   309 
2 Ép Kmeth S. u. 21.   269 
2 Ép Kmeth S. u. 9.   286 
2 Ép Kossuth L. u. 1. Takarékpénztár  4641 
2 Ép Kossuth L. u. 2. Árvay bérház  4660 
2 Ép Kossuth L. u. 14. Református Gimnázium  4673 
2 Ép Kossuth L. u. 21. Babó villa  4816 
2 Ép Kossuth L. u. 35. Schneider villa  4768/2 
2 Ép Kossuth L. u. 37. Schneider villa  4767 
2 Ép Köztársaság u. 2. Kolozsváry ház, Múzeum  4652 
2 Ép Köztársaság u. 7. Gyárfás ház  3667 
2 Ép Köztársaság u. 8.   4657/2 
2 Ép Lovag u. 15.   3832 
2 Ép Május 1. tér 2. Kocsis ház  2254 
2 Ép Nyárfa u. 3.   3901 
2 Ép Nyíl u. 2.   2281 
2 Ép Ősök tere 1.   3693 
2 Ép Ősök tere 2. Szathmáry ház  3915 
2 Ép Ősz u. 15.   4516 
2 Ép Paprika A. u. 11.   4877 
2 Ép Paprika A. u. 30-32. Egyed Izsák ház  4803/1 
2 Ép Paprika A. u. 7.   4875 
2 Ép Paprika A. u. 9.   4876 
2 Ép Petőfi S. u. 1. Izraelita hitközség háza  3924 
2 Ép Petőfi S. u. 11.   3939 
2 Ép Petőfi S. u. 14. Kohn ház, Nagykálózi ház  4570/2 
2 Ép Petőfi S. u. 15.   3946 
2 Ép Petőfi S. u. 17.   3952 
2 Ép Petőfi S. u. 38.   4105 
2 Ép Petőfi S. u. 46.   4144 
2 Ép Petőfi S. u. 7.-9. Ipartestület székháza  3935 
2 Ép Petőfi S. u. 8. Kohn ház, Nagykálózi ház  4572 
2 Ép Posta u. 2.   29 
2 Ép Posta u. 3. Gazdaház  25 
2 Ép Posta u. 4.   73 
2 Ép Révész Gy. u. 5.   3918 
2 Ép Rózsa tér 1.   456 
2 Ép Szabadkai út 2.   5113 
2 Ép Szabadkai út 6.   5117 
2 Ép Szabadkai út 7. Alsóvárosi iskola  4470/1 
2 Ép Szabadkai út. 1.   4521 
2 Ép Szabadság tér 3. Felsővárosi óvoda  2170 
2 Ép Szabadság tér 7. Paczolay ház  354 
2 Ép Szántó Kovács u. 8.   4473 
2 Ép Szász K. u. 10/A Polgárház  3650 
2 Ép Szász K. u. 12. Polgárház  3648 
2 Ép Szász K. u. 27.   2609 
2 Ép Szász K. u. 33. Bibó-Szász kúria  2612/5 

2 Ép 
Szász K. u. 4. - Ady E. 
u. 1.   3685,3659 

2 Ép Szász K. u. 8. Polgárház  3652 
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2 Ép Szász K. u. 9. Polgárház  2563 
2 Ép Szathmári S. u. 2. Ref. kör  71 
2 Ép Szathmári S. u. 4.   70 
2 Ép Széchenyi u. 17.   605 
2 Ép Széchenyi u. 21.   599 
2 Ép Széchenyi u. 65.   1723 
2 Ép Széchenyi u. 9.   616 
2 Ép Szent Imre u. 1. Zilah ház  4575 
2 Ép Szent Imre u. 2. Kálmán szanatórium  4636 
2 Ép Szent Imre u. 5.   4563 
2 Ép Szent Imre u. 6. Polgárház  4587 
2 Ép Szentháromság tér 6.   4556 
2 Ép Szilády Á. u. 10.   2235 
2 Ép Szilády Á. u. 13.   30 
2 Ép Szilády Á. u. 14. Gál ház, Soket ház  2232/2 
2 Ép Szilády Á. u. 15.   31 
2 Ép Szilády Á. u. 16. Rupnik ház  2231 
2 Ép Szilády Á. u. 17. Péter-Monszpart ház  32 
2 Ép Szilády Á. u. 18.   2229/1 
2 Ép Szilády Á. u. 19. Adóhivatal  33 
2 Ép Szilády Á. u. 2. Ref. leányiskola  2243 
2 Ép Szilády Á. u. 22.   2222 
2 Ép Szilády Á. u. 26.   2218 
2 Ép Szilády Á. u. 27. Dobozy ház  37 
2 Ép Szilády Á. u. 29. Rocsek ház  39 
2 Ép Szilády Á. u. 3.   9 
2 Ép Szilády Á. u. 34.   2288 
2 Ép Szövetség tér 1. Harnoi ház  4789 
2 Ép Szövetség tér 8.-10. Szanyi ház, Babó ház  4885,4886 

2 Ép 
Tábor u. 1.-Arany J. u. 
9.   5031,5032 

2 Ép Táncsics u. 5. Polgárház  4663 

2 Ép 
Tanya 
kocsimúzeummal Tanya kocsimúzeummal-Latabár ház  0651/3 

2 Ép Thorma J. u. 3.   48 
2 Ép Tó u. 14.   4224 
2 Ép Vajda u. 2. Brinkus ház  3602/1,3602/2 
2 Ép Vasút u. 2. Schneider cég óvodája  4758 
2 Ép Vasút u. 3.   4901 
2 Ép Vihar u. 1.   3850 
2 Ép Vörösmarty u. 32.   411 
2 Ép Vörösmarty u. 52.   388 
2 Ép Vörösmarty u. 60.   2038 
2 Ép Vörösmarty u. 62.   2044 
2 Ép Vörösmarty u. 65. Klein ház  2025 
2 Ép Bogárzó külterület Bogárzói iskola  0352 
2 Ép Rekettye külterület Rekettyei I. sz. iskola  0466/2 
2 Ép Rekettye külterület Rekettyei II. sz. iskola  0417/22 
2 Ép Inoka külterület Inokai iskola  0160/11 
2 Ép Lovasbázis Legénységi épület   
2 Ép Lovasbázis 1-es 2-es istálló   
2 Ép Lovasbázis Fedeles lovarda   
2 Ép Lovasbázis Kisboxos istálló   
2 Ép Felsőkistelek Tuba tanya   0651/4 
3 Ép Alkotmány u. 2/B  Ablak, veranda, kerítés 3885 
3 Ép Arany J. u. 19.  ablakok 5003 
3 Ép Bajcsy-Zs. u. 29.  kerítés 343 
3 Ép Csillag u. 1.  oromzat 3820 
3 Ép Dékány Á. u. 19.  faoszlop, veranda 4787 
3 Ép Harangos tér 7.  oromzat 4043 
3 Ép Hattyú u. 20.  veranda, kerítés 4063 
3 Ép Kmeth S. u. 2.  homlokzatdíszek 126 
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3 Ép Kossuth L. u. 8. Kohn ház vasoszlop 4662 
3 Ép Szentháromság tér 8.  fedés, bejárat 4554 
3 Ép Zrínyi u. 25.  ablak, oromzat, fedés 1879 

3 Ép Kisfaludy u. 54.  
Kisfaludy utcai 
homlokzat 484 

3 Ép Kossuth u. 13. Berki ház 
homlokzati 
vakolatdíszek 4621 

3 Ép Szilády Á. u. 5-7.  

utcai homlokzat északi 
traktusa, bejárati 
kialakítás, 
nyíláskeretező 
motívumok, erkély 12 

3 Ép Vörösmarty u. 42.  Vörösmarty utcai homl. 396 
Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Alkotó Tulajdonos 

3 Sz Katolikus temető Temetői feszület  Katolikus Egyház 
3 Sz Szent Imre u. Mária kis Jézussal  Katolikus Egyház 
3 Sz Alsószállás Emlékkereszt Kovács L. Katolikus Egyház 
3 Sz Csipkeház Erzsébet királynő szobra Nagy Kálmán Thorma János Múzeum 

3 Sz Kussuth L. u. Búsuló kuruc Damkó József 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Szent Imre u. Szentháromság szobor  Katolikus Egyház 

3 Sz Hősök tere Hősök szobra ( I. vh. ) 
Szentgyörgyi István-
Hikisch Rezső 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Zsana I. ker. Emlékkereszt   

3 Sz Szilády Á. u. Szilády Áron mellszobra Szentgyörgyi István 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Felsőkistelek Útszéli kereszt   

3 Sz Hősök tere Országzászló emlékmű 
Falusi Mihály-Gulyás 
Józef 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Fazekas G. u. 1. Huszárló Gulyás József  
3 Sz Katolikus temető Kőkereszt feszület Kiss József Katolikus Egyház 

3 Sz Szabadság tér Gábor Áron mellszobra Szikszai Gyula 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Csipkeház Markovits Mária dombormű Kucs Béla 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Köztársaság u. 2. Menekülő Sámuel Kornél Magyar Nemzeti Galéria
3 Sz Köztársaság u. 2. Női akt Szamovolszky Ödön Magyar Nemzeti Galéria
3 Sz Szilády Gimnázium Szilády Áron dombormű Szebényi Imre Református Egyház 

3 Sz Zeneiskola Munkás paraszt szövetség Vass Károly 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Köztársaság u. 2. Thorma János dombormű Búza Barna Thorma János Múzeum 

3 Sz Hősök ligete Nöi lovas szobor Szabó Iván 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Városi Könyvtár Madaras lány Simon Ferenc 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Szilády Gimnázium Kiskun Tudomány Szebényi Imre 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Fazekas G: Ált. Isk. Halasi Csipke Nyírő Gyula 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Semmelweis Kórház Semmelweis Ignác dombormű Humenyánszky Jolán Városi Kórház 

3 Sz Semmelweis tér Hírnök Marton László 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Semmelweis tér Három tavasz emlékmű Kerényi József 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Kossuth L. u. 39. II. Rákóczi Ferenc mellszobra Andreas Papachristos 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Felsővárosi Ált. Isk. Kamasz Radnóti Melocco Miklós Felsővárosi Ált. Isk. 

3 Sz Semmelweis Kórház Halasi Vénusz Péter Zsuzsa 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Református Imaház Petőfi Sándor szobra Mihály Gábor 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Keceli út Tanácsköztársaság emlékmű Buda István 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Nyírfa utca Ülő nő Veszprémi Imre 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Bocskai u. Gömb szökőkút Mihály Gábor 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Szűts József Ált. Isk. Szűts József mellszobra Búza Barna 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz ÁMK előtér Munkácsy Mihály Pátzay Pál Magyar Nemzeti Galéria
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3 Sz Református Imaház Református Egyház címere Darányi Dénes Református Egyház 

3 Sz Bajza u. 14. Kopjafa Fáy Andrásnak Barabás Nándor 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Bethlen G. tér Garbai Sándor mellszobra 
Kalló Viktor-Skoda 
Lajos 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Kossuth L. u. 25.-27. Hild emlékoszlop Benedek György 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Hősök tere II. világháborús emlékmű Pogány Gábor Benő 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz ÁMK előtér Kós Károly mellszobra ifj. Kós Károly 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Bocskai u. 11.-12. Thorma János mellszobra Mozer Ilona 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Majsai út 2. Kopjafa az elhunyt igazgatóknak Orbán Balázs 
II. Rákószi F. Mg. 
Szakközépisk. 

3 Sz Bethlen G. tér Hollók 
Barth Károly-Kuminka 
István 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Kossuth L. u. 37/A Csipkevarró Barth-Mozer-Kuminka 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Református templom Csokonai emléktábla Molnár Jenő 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Bethlen G. tér 56-os kettős kopjafa 
Kosza István-Székely 
Tibor 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Csipkeház Stepanek Ernő dombormű Molnár Jenő 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Kosusth L. u. Kossuth Lajos dombormű Margó Ede-Csák Attila 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Felsőszállás Felsőszállási iskola emlékoszlop Pálosi Mihály  
3 Sz Bokányi u. 1. Thorma János szobor Szabó Vera Thorma János Múzeum 

3 Sz Bokányi u. 1. Batthyány Lajos-Aradi vértanúk emlékműve
Bartos Endre-Csák 
Attila 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Szilády Gimn. udvara Thúry József kopjafa   Szilády Áron Ref. Gimn.
3 Sz Református parókia Milleneumi kopjafa Kosza István Református Egyház 
3 Sz Felsőszállási iskola Emlékkereszt Vili Gábor  

3 Sz Sóstó Árpád kori falu jeloszlopa 
Csák Attila-Babud 
László 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Szabadság tér Gábor Áron tüzérezred emlékműve 
Babud László-Duffek 
Tivadar 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Mártírok u. 23. Szent László Wolford László 
Kiskunhalasi Határőr 
Igazgatóság 

3 E Református templom Emléktábla a templom építéséről 1.  Református Egyház 
3 E Református templom Emléktábla a templom építéséről 2.  Református Egyház 
3 E Sóstói csárda Emléktábla a csárda bővítéséről   

3 E Városháza főbejárat A városháza építésének emléktáblája  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E 
Szilády Gimn. 
előcsarnoka A gimnázium hősi halottjai 

Stepanek Ernő-
Seenger Béla 

Szilády Áron Ref. 
Gimnázuim 

3 E Zsinagóga I. világháborús hősi halottak emléktáblája  Izraelita Hitközség 

3 E Szász Károly u. 33. Szász Károly emléktábla Kannás Lajos 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Zsinagóga Susman Sofer emléktábla  Izraelita Hitközség 
3 E Katolikus templom Baranyi László emléktála Gulyás József Katolikus Egyház 
3 E Zsinagóga II. világháborúban elesett halasi zsidók 1. Csábi László Izraelita Hitközség 
3 E Zsinagóga II. világháborúban elesett halasi zsidók 2. Csábi László Izraelita Hitközség 
3 E Zsinagóga Halasról elszármazott zsidó mártírok Csábi László Izraelita Hitközség 

3 E Városháza 1848-as centenáriumi emléktábla  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Zsinagóga Bleier Mór emléktábla Csábi László Izraelita Hitközség 

3 E Kossuth L. u. 15/B Szent Erzsébet emléktábla  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Keceli út 246.-248. 1919-es mártírok emléktáblája  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Kossuth L. u. 6. 
Halasi Földmunkás Szervezetek 
emléktáblája Malisák László 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Kuruc vitézek tere 35. Földgáz-bekötés emléktábla Szanyi Béla 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Katolikus templom Boskó Vilmos emléktábla Szanyi Béla Katolikus Egyház 

3 E Molnár u. 6. Halasi Vörös Újság emléktábla Malisák László 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Baky-kastély Lakatos Vince emléktábla Malisák László 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Köztársaság u. 4. Gyárfás István emléktábla Malisák László Kiskunhalas Város 
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Önkormányzata 

3 E Szathmáry S. u. 18. Nagy Czirok László emléktábla Malisák László 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Csipkeház Stepanek Ernő emléktábla  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Hősök tere 2. Református Imaház emléktábla Szanyi Béla Református Egyház 
3 E Katolikus temető Babenyecz kápolna emléktábla Szanyi Béla Katolikus Egyház 

3 E Bethlen G. tér Garbai emléktála Szanyi Béla 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Szilády Gimnázium Szilády Áron emléktábla Szanyi Béla  

3 E Köztársaság u. 8. Kisdedóvó emléktábla Malisák László 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Vasútállomás A fasiszta terror áldozatainak emléktáblája Csábi László 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Zsinagóga A zsinagóga építésének emléktáblája  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Szilády Gimnázium A II. világháború és az 56-os forr. áld. Tömör János Református Egyház 
3 E Zsinagóga Adományozók emléktáblája Csábi László Izraelita Hitközség 

3 E Csipke Hotel Nagy Szeder István emléktábla Szanyi Béla 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Mátyás tér 4. Villanytelep emléktábla Rácz Fodor Katalin 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Thorma János Múzeum 1848-as jubileumi emléktábla Szanyi Béla Thorma János Múzeum 

3 E Városháza 1848-as jubileumi emléktábla Szanyi Béla 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Vasútállomás Baross Gábor emléktábla  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Református templom A ref. templom 175. évfordulója ifj. Szanyi Béla Református Egyház 

3 E Thorma János Múzeum Halasi Múzeum emléktábla 
Zalatnay-Fritz-
ifj.Szanyi Thorma János Múzeum 

3 E Bibó István Gimn. Bibó István emléktábla 
Molnár Jenő-ifj. Szanyi 
Béla Bibó István Gimnázium 

3 E Bibó István Gimn. Iskola-jelző tábla 
Molnár Jenő-ifj. Szanyi 
Béla Bibó István Gimnázium 

3 E Bethlen G. tér Idősek nemzetközi éve emléktábla ifj. Szanyi Béla 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Felsővárosi Ált. Isk. Halas a hatalmas emlékfal 
Rajnai Gabriella-
Mester Sándor 

Felsővárosi Általános 
Iskola 

3 E Fazekas G. u. 1. Emléktábla a lovasoknak ifj. Szanyi Béla  
3 E Bibó István Gimn. Horváth István emléktábla Szanyi Béla Bibó István Gimnázium 

3 E Thorma János Múzeum Nagy Czirok László emléktábla  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Thorma János Múzeum Nagy Szeder István emléktábla  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Kosusth L. u. Kuruc emléktábla  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Gimnázium u. 100 éves a villamosítás emléktábla  Elektrotecnikai Egyesület
3 Sz Szentháromság tér Kálvária szoborcsoport  Katolikus Egyház 

3 Sz Kossuth u. 37/a Fridrich Lajos mellszobra Rácz Fodor Katalin 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Kossuth u. 37/a Gyárfás István mellszobra Rácz Fodor Katalin 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Semmelweis tér Európa kút  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Városháza 56-os forradalom 50 éves évfordulója 
Szalai József - Papp 
Csaba 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Városháza 56-os sortűz áldozatai emléktábla Kindl Sándor Szélkiáltó Egyesület 

3 E Semmelweis tér Európa elrablása Heinrich Schreiber  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Kosusth u. 37/a Tormássy János mellszobra Fritz Mihály 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E 
Szilády Gimn. 
előcsarnoka Honfoglalás, államalapítás, kereszténység  Református Egyház 

3 E 
Szilády Gimn. 
előcsarnoka Eltávolított tanárok emléktáblája  Református Egyház 

3 E 
Szilády Gimn. 
előcsarnoka A tanárok tiszteletére emléktábla  Református Egyház 

3 E 
Kiskunhalas-Tázlár 
határa Határkő 2006 

Halász Balázs - Vili 
Gábor 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E 
Kiskunhalas-
Harkakötöny Határkő 2007  (Balog hegy) 

Halász Balázs - Vili 
Gábor 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E 
Kiskunhalas-Pirtó 
határa Határkő 2008 

Halász Balázs - Vili 
Gábor 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 
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3 Sz Szent Imre u. Feszület Máriával  Katolikus Egyház 

3 E Bocskai utca Bocskai emléktábla Rácz Fodor Katalin 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 E Szövetség tér Martonosi Pál emléktábla  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Kölcsey u. Kanizsai út menti kereszt 
Tóth Vilmos,Valkai 
Zoltán,Pósa Károly 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Kölcsey u. Partnerség Heinrich Schreiber  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Kölcsey u. Európa hinta Andrzej Szarek 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

3 Sz Kölcsey u. Kopjafa Szőcs Levente 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata” 

 
 
 

00010 Új napirendi pont 
 
 
10./NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalas város  Településrendezési tervének 2008. évi 
részleges módosítását alátámasztó fejlesztési döntés. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth Péter főépítész: 
 
Ez az előterjesztés ezzel a határozati javaslattal az előző ülésen napirenden volt. Az 
előterjesztés nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges  többséget. 
Az állami főépítésztől megkérte az állásfoglalást, amit csatolt az előterjesztéshez. Ez 
a vélemény összhangban volt a határozati javaslattal, új körülmény nem merült fel, 
ezért változatlan formában terjesztette elő azt. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Az elmúlt ülésen  ez a napirendi pont némi vihart kavart. Nem nagyon értették meg 
egymást, hogy a két témát kétfelé kellett volna választani. 
Emiatt lett eredménytelen a szavazás eredménye is. 
A  055/128 hrsz-ú terület jelenleg külterületi ingatlan.  Kifogásolta, hogy a főépítész 
által adott térkép nem tartalmazta a valóságot. A válaszban az hangzott el, hogy a 
Földhivatal adta  ki a térképet.  
Kérte, hogy az állami főépítésznek írt levelet láthassa, ami megtörtént, de nem 
szerepelt benne térképvázlat és az sem, hogy milyen környezet veszi körül ezt a 
területet. Nem ingatlanokat kértek, csak egyetlen ingatlant, , tehát ez a levél tartalom 
sem pontosan az, amit megbeszéltek, viszont  valóban oka fogyottá vált az ügy, mert 
más  megoldási javaslatot kapott ez a telektulajdonos. A Településfejlesztési 
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elfogadta az előterjesztést abban a 
reményben, hogy megvalósítható lesz ez a másfajta beépítési mód. 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát. 
 
No: 14  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >566< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 16:34:59 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
195/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Településrendezési tervének 2008. évi 
 részleges módosítását alátámasztó fejlesztési döntés. 

 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi fejlesztési döntés szerint nem 
kívánja módosítani a város településszerkezeti tervét: 
- a 0555/128 hrsz alatti ingatlan övezeti besorolását nem kívánja megváltoztatni 
- a 619, 620, 621, 622, 623 és 625 hrsz alatti ingatlanok jelenlegi övezeti 
besorolását nem kívánja megváltoztatni. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter főépítész  általa:  tervező 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00011 Új napirendi pont 
 
 
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Hitelbiztosítékként szolgáló ingatlanok. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Tóth Péter  főépítész: 
 
A határozati javaslat 1.) pontjában szereplő összeget módosítja miszerint  a 
kölcsönszerződésben foglalt összeg helyesen: 188.888.000 Ft.  Ma reggel tájékoztatta 
a vagyongazdálkodó a helyes összegről, ezért ezt kéri elfogadni. 
 

Kérdések 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Mi indokolja az új változat elkészítését? 
 
Tóth Péter  főépítész 
 
Az eredeti előterjesztés  két hete elkészült, amikor a csereszerződést tervezték a 
Danubius Zrt-vel. A hét  közepén  derült ki az az információ, amiről szó volt a 
napirend elfogadásánál. A határozati javaslat indokolási részét megváltoztatta de a 
határozati javaslatok azonos tartalmúak maradtak. 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Két egymásnak ellentmondó előterjesztést láttak ezzel kapcsolatban. Eredeti 
előterjesztésben  a FILANTROP telepről le kell venni a jelzálog terhet, mert az 
önkormányzat  a Dong-ér völgyi út II. ütem kialakítása érdekében  a Tinódi utcai 
terület tulajdonosával ingatlancserében állapodott meg. A jegyzőnek  
előterjesztésében az szerepel, hogy ez a csere nem jött létre. Később közölte a 
főépítész, hogy nem megállapodásról van szó, hanem csak szándéknyilatkozat 
létezik. Nem született megállapodás. Ez az új változatból kimaradt. Reméli, hogy a 
jelzálogjog levétele nem azt jelenti, hogy  az ingatlancsere létrejön, mert nem azonos 
értékű területekről van szó. A várost hátrányosan érintené a csere. 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Módosító  indítványt szeretne tenni a határozat-tervezet  2. pontjához. Utalt rá  
korábban, hogy érvényes képviselő-testületi határozat van arra vonatkozóan, hogy ez 
a területcsere létrejöjjön, ezért azt kéri,  hogy  a következő módosító indítványt 
fogadja el az önkormányzati képviselő-testület: 
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„ Kölcsönszerződésbe foglalt jelzálogjog törlését, a  378/2007. Kth.  határozat 
végrehajtása érdekében.” 
Ellentétes információk vannak, mert június 16-án az volt az álláspont, hogy a 
tulajdonos által elfogadott csereingatlanra az önkormányzat felajánlott egy  
cseretelket, amit a tulajdonos elfogadott.  
Az előterjesztő azt írja, hogy a területcsere csak abban az esetben  jöhet létre, ha a 
terület tehermentessé válik.  
2007. decemberi képviselő-testületi határozat végrehajtása azért akadt meg, mert 
ezen az ingatlanon jelzálogjog van, amit most ezzel a határozattal törölni kell és  
ezután megköthető a csereszerződés. 
Ha más szándék van, akkor a 378/2007-es határozatot módosítani kell, ellenkező 
esetben törvénysértő módon járnak el. 
 
Kószó János képviselő: 
 
Hatályon kívül kell helyezni a 378/2007 Kth sz. határozatot, az ellentmondás 
feloldása érdekében. Nem azonos értékek cserélnének gazdát  hanem igen látványos 
különbséggel az önkormányzat számára hátrányos módon. 
Módosító ajánlata, hogy töröljék a 378/2007. Kth. számú határozatot. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Eredetileg tehermentesíteni akarták az ingatlant. Most már csere is benne van. A 
vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet szerint ingatlanra vonatkozó 
rendelkezés, eladás, vétel, csere, megosztás… csak előzetes értékbecslés alapján 
történhet meg.  Ez nem áll rendelkezésre.  Értékbecslés után látják  melyik mekkora 
értékű. Amennyiben azonos értékűek, akkor nincs akadálya a cserének. 
 
Dr. Krammer Balázs képviselő. 
 
Június 16-ig nem volt  semmi baj  ezzel a határozattal.  A felajánláskor  tudatában 
volt a felajánló, hogy mennyit ér a telek, ők megegyeztek.  
Amennyiben azóta történt valami, és  hatályon kívül helyezik a korábbi határozatot, 
azt tisztességtelen eljárásnak tartja. 
 
Dr. Várnai László polgármester. 
 
Az önkormányzatnak van egy terve, amiben  a Dong-ér völgyi út II. ütemét meg 
akarják valósítani. Ehhez készültek ingatlan vételek , kisajátítások és volt egy  telek, 
ez a 3000 m2, mellyel sokáig semmi nem történt. 
Be kellett csatolni a pályázat elbírálásához a terület biztosítás módját, erre szolgált 
az a bizonyos szándéknyilatkozat 2007. december 3-án. Ezt a területet megjelölték 
csere lehetőség fenntartásával. 
 A pályázat sikeres lett,  a többi szükséges telek tulajdona rendezett volt. Szabó Tibor 
vállalkozóval tárgyalt, ahol felmerült a csere igénye. Az elmúlt héten a vagyonkezelő 
megkereste, hogy  ezen a cserére kijelölt telken jelzálogjog terhelés van. Törlése 
érdekében tárgyaltak a Magyar Fejlesztési Bankkal, hogy mit tegyenek a jelzálogjog  
törlése érdekében. Ezen az ingatlanon a XXI. század iskolája program terhe van. A 
bank szerint úgy lehet letörölni, hogy felajánlanak más ingatlanokat. Készült egy 
előterjesztés, ami körvonalazta a csere lehetőségét és ebben megjelölésre került a 
szóban forgó  136 millió Ft-os ingatlancsere, amit nem engedélyezett. Ezt  a 3000 m2-
es területet  ilyen  értéken ajánlották fel, ami  a Danubius Közraktár portfoliójában 
van.  
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Elrendelte a további tárgyalásokat. Azzal szembesültek, hogy az  értékkülönbség 
több mint ötszörös. Ezt a telket fel kell értékelni. Az lenne az  egyszerűbb ha az 
értékbecslést követően  vételi ajánlatot tenne az önkormányzat. Vétel esetén az 
előterjesztést  a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság  előzetesen 
véleményezné. Amennyiben a vételi ajánlatot elutasítják, akkor kisajátítást 
kezdeményeznek. Ez a tiszta üzlet. Így készült az előterjesztés, amit megbeszélt az 
alpolgármester úrral és Dr. Krammer Balázs tanácsnokkal is. 
 
Elfogadja, azt a módosító indítványt, hogy a 378/2007. Kth. számú határozat azon 
részét, ami a cserére vonatkozik, hatályon kívül kell helyezni. Nincs csere kényszere 
az önkormányzatnak. 
Amennyiben a teher lekerül a telekről, akkor lesz egy szabad területe az 
önkormányzatnak, amit más  célra fel lehet használni. 
Arról szó sem lehet, hogy ingatlanbecslés nélkül cserélnek területeket. Az 
előterjesztés a hitelbiztosítékként szolgáló  ingatlanokról szól. Dönthet a képviselő-
testület, hogy ezt az ingatlant megszabadítja a tehertől amit más hitelbiztosítékként 
fel tudnak használni. Az idő csúszása aggasztja, mert  legközelebb augusztus 15-én 
lesz rendkívüli ülés. 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Szavazás előtt 5 perc tanácskozási szünetet kér. 
 
 Dr. Várnai László polgármester: 
 
5 perc szünetet rendel el. 
 
SZÜNET UTÁN 
 
Dr. Kramme Balázs tanácsnok: 
 
A módosító indítványát fenntartja. Kéri, hogy erről szavazzanak. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a határozatot, a vagyonkezelőnek végre 
kell hajtania a szükséges eljárást, az önkormányzatnak el kell előbb végezni az 
értékbecslést. 
 
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) tanácsnok: 
 
Emelt hangon kéri a polgármestert, hogy ne forgassa ki a szavait.  Kéri, hogy 
szavaztasson a módosító indítványáról. 
 
Kószó János képviselő: 
 
A jószándékú  feltételezése ködbe veszett, mert itt most brutális harc folyik azért, 
hogy egy magánszemély az önkormányzat terhére vagyoni előnyhöz jusson. Ennek a 
teleknek nem is Szabó Tibor a tulajdonosa, hanem kiskorú Ádám Sándor, akinek a 
gondnoka az édesanyja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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A módosító indítvánnyal nem ért egyet, amely arról szól, hogy a határozat 2.) pontja 
egészüljön ki a „378/2007.Kth végrehajtása érdekében” szövegrésszel.  
Most bejelenti, hogy amennyiben a képviselő-testület ezt a határozatot a 
módosítással elfogadja, nem írja alá a csereszerződést. 
 
Kéri a képviselők szavazatát. 
 
No: 15  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >567< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 17:06:38 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               12   57.14%   52.17% 
 Nem                 9   42.86%   39.13% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A módosító indítvánnyal együtt az  egész határozat egész tartalmáról  kéri a 
képviselők szavazatát. 
 
No: 16  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >568< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 17:07:14 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               12   57.14%   52.17% 
 Nem                 9   42.86%   39.13% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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196/2008. Kth 
Hitelbiztosítékként szolgáló ingatlanok. 

 

H a t á r o z a t 
 
1.)/ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kiskunhalas 126, 2571, 4689/6/A, 
7660/4 és 7660/5 hrsz alatti ingatlanokra a Magyar Fejlesztési Bank 
keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyeztessen be a 2004. április 29-én kötött 
kölcsönszerződésben foglalt 188.888.000.- Ft beruházási célú hitel tőke és járulékai 
erejéig. 
 
2.) A Képviselő-testület kéri a Kiskunhalas 6046 hrsz alatti ingatlant terhelő, a 
Magyar Fejlesztési Bankot illető, 2004. április 29-én kötött kölcsönszerződésben 
foglalt jelzálog jog törlését, a 378/2007 Kth. számú határozat végrehajtása 
érdekében. 
 
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és szerződések 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Tóth Péter  főépítész       
Valaczkai László  Zrt. vezérigazgató Helyben, Városgazda Zrt.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Még egyszer megerősíti, hogy a csereszerződést nem írja alá, mert  Szabó Tibor 
érdekeit az önkormányzati érdekkel szemben nem kívánja szolgálni. 
Polgármesterként az önkormányzati vagyonért felelős. 
Akik most a határozatot megszavazták, azok közül egy főt kijelöl majd az aláírásra. 
 
 
 

00012 Új napirendi pont 
 
 
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Soron kívüli pénzügyi-gazdasági ellenőrzés elrendelése a Halasi       
                                Városgazda Zrt-nél. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Lukács László alpolgármester: 
 
Az elmúlt hónapokban számos esetben megkísérelte a Városgazda Zrt Felügyelő 
Bizottsága, hogy a különböző visszajelzések és egyéb  hozzászólásokból levezetve 
belső vizsgálatokat végezzen el. Ezt részben el is végezte. 
A mellékelt kivonat a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvekből készült. Felhívja a 
figyelmet, hogy a sorszámok nem a határozatok számát jelenti. A kivonatból hiányzik 
az első határozat, amit  április 28-án hozott a Felügyelő Bizottság, ahol már 
elrendelték a vizsgálatot. Ennek határidejét  később meghosszabbítottak, mert a 
felkért hivatali és hivatalon kívüli szakértő  rendre „ nem”-et mondtak a  felkérésére. 
A  Felügyelő Bizottság az általa elvégzett vizsgálatok után úgy érzi, hogy a képviselő-
testület mint tulajdonos szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi, gazdasági ellenőrzés 
megtörténjék. 
Meg kell vizsgálni a  számviteli törvényhez kapcsolódó szabályzatokat, pénzügyi 
szabályzatokat, dolgozói munkaköri leírásokat, pénzkezeléssel megbízott személyek 
pénzkezelési gyakorlatát, az önkormányzat feladatellátása során és egyéb címen 
kapott pénzeszközök felhasználására vonatkozó üzleti terv szerinti gazdálkodását, 
valamint a korábban szóba került telephely ingatlan vásárlással összefüggő 
szerződéseket. 
Mindezek alapján a Felügyelő Bizottság megtárgyalta  a lehetséges megoldásokat. Az 
előterjesztés is ezt tartalmazza. 
Javasolják, hogy a képviselő-testület  mint tulajdonos erősítse meg a Felügyelő 
Bizottság korábbi kezdeményezését és azt hagyja jóvá. A Halasi Városgazda Zrt 
esetében a felsorolt vizsgálatokat végeztesse el,  a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési 
és Rendészeti Főosztálya felé adott megbízással, valamint a Polgármesteri Hivatal 
által bevont külső szakértőkkel. 
Ennek a vizsgálatnak a határideje 2008. augusztus 15. 
A vizsgálat időtartamára indokolt a vezérigazgató  jogkörét mérsékelni. 1 millió Ft 
összeghatárnál kötelezettséget csak a Felügyelő Bizottság írásos engedélye alapján 
tehessen. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Rövid jogi elemzést kíván a képviselő-testülettel megosztani az alábbiak szerint: 
Felmerült a  Felügyelő Bizottsági ülésen, hogy meg kell vizsgálni a vezérigazgatói 
kompetencia jogi hátterét, ami befolyásolhatja a képviselők véleményét. Elsősorban 
arra vonatkozik a vizsgálat, hogy jogszabályi körülmények között járt el a 
vezérigazgató úr a telekvásárlás során vagy nem. Ennek  feltárását többször kérte a 
vezérigazgató is. Erre vonatkozó véleménye: 
Közbeszerzésekről szóló 2003 évi CXXIX. törvény: 
1.)A közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó  klasszikus ajánlatkérők továbbra is 
kötelesek közbeszerzési  eljárást lefolytatni ingatlan tulajdonjogának vagy 
használatára illetőleg hasznosításra vonatkozó  jognak a megszerzése érdekében, 
egyben továbbra is lehetőség lesz  hirdetmény nélkül  tárgyalásos eljárás 
alkalmazására.  
Ugyanakkor kimondásra kerül, hogy a közbeszerzési törvény  hatálya alól kivételt 
képez a kisajátítást megelőző  ingatlan adásvétel, az ingatlanok cseréje és az az eset, 
amikor törvény ( pl. államháztartási törvény ) az ingatlan tulajdonjogának, 
használatára, illetve hasznosítására vonatkozó jognak átengedését 
versenytárgyalás, versenyeztetés vagy nyilvános pályázat útján rendeli el. 
A magyar közbeszerzési jog közpénzek felhasználásának átláthatóságát, számos 
más rendelkezésén túl, közbeszerzési értékhatárok meghatározásán keresztül 
biztosítani kívánja. 
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E kérdésben külön is kiemelendő, hogy a közérdek szempontjainak az ajánlatkérők 
és az ajánlattevők érdekeinek kifejezésére és képviselőségre  hivatott Közbeszerzések 
Tanácsa, valamint az Állami Számvevőszék és Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, 
különösen fontosnak tartja a nemzeti értékhatárok további fenntartását. 
A közbeszerzési törvény 24.§.-a szerint az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, 
melynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó  dolog tulajdonjogának vagy 
használatára illetve hasznosítására vonatkozó jognak vételi joggal vagy anélkül 
történő megszerzése  ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magába foglalja a 
beállítást, üzembe helyezést is. A közbeszerzési törvény 29.§ (2) bek. a.) pontja 
alapján szolgáltatások körébe nem tartozik az ingatlan vétele vagy ingatlanra 
vonatkozó egyéb jognak a megszerzése sem. A 242.§ (2) bek. szerint az 
árubeszerzésre a 24.§-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni,  hogy árubeszerzésnek 
minősül az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára illetve hasznosítására 
vonatkozó jognak a vételi joggal vagy anélkül történő megszerzése az ajánlatkérő 
részéről. Abban az esetben tehát, ha a beszerzés tárgya az ingatlanra vonatkozó 
beszerzés, amelynek értéke a nemzeti értékhatárt meghaladja, akkor a közbeszerzési 
törvény  nemzeti rezsimre vonatkozó törvény  rendelkezései nyernek alkalmazást az 
alábbiak szerint: 
A közbeszerzési törvény 257.§ (2) bek. a.) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény 
nélküli tárgyalási eljárást alkalmazhat a 125.§-ban foglaltakon túl, ha az ingatlan 
tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak 
megszerzésére irányul a közbeszerzés. A közbeszerzési törvény rendelkezése alapján 
a beszerzés tárgyába a közbeszerzési törvény 257.§ (2) bek. a.) pontja szerinti 
hirdetmény közzététele nélkül tárgyalásos eljárást kell alkalmazni minden olyan 
esetben, amikor a beszerzés  becsült értéke meghaladja a nemzeti értékhatárt, 
függetlenül attól, hogy a közösségi értékhatárt eléri illetve meghaladja. Ezt a 
közbeszerzési törvény 242.§ (2) bekezdésében meghatározott és kiterjesztett 
árúbeszerzés fogalma alapozza meg. 
2.) Üzleti terv: 
A Zrt 2008 évi üzleti tervében nem szerepel az ingatlanvásárlására  100 millió Ft, 
csak terv szintjén. Az ingatlan vásárlásának  fedezete nincs meg a Zrt 
költségvetésében. A  működési támogatás felhalmozási kiadásra nem fordítható. 
3.) 6/2000(III.10) sz, Önkormányzati Vagyongazdálkodásról szóló  rendelet:: 
A vagyon rendelet hatálya kiterjed a Zrt-re is.  
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város önkormányzatára, annak szerveire 
vagyonkezelőkre és az önkormányzat vagyonára. 
2.§ (2) bek. E rendelet alkalmazásában  az önkormányzat vagyonkezelő szervei az 
önkormányzat illetve  jogelődje által alapított költségvetési intézmények, 
Polgármesteri Hivatal továbbá az önkormányzat tulajdonosi  irányítása alatt  működő 
gazdasági szervezetek, továbbá külön szerződéssel a vagyon kezelésével megbízott 
társaság,( továbbiakban:  a vagyonkezelő szerv). 
Vagyongazdálkodási szerv a Halasi Városgazda Beruházó Szolgáltató és 
Vagyonkezelő Zrt. 
A 14.§ b.) pontja szerint a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak  az alábbi 
vagyonhasznosítási döntések,  értékhatártól függetlenül:  
b.)Ingatlanok értékesítésre történő kijelölése, vásárlása, cseréje és megosztása. 
 
Összegzés: 
Az önkormányzat vagyon rendelete szerint az ingatlan vásárlás  képviselő-testületi 
hatáskör, a Zrt-nek  nincs meg a fedezete az ingatlan vásárlásra és felhatalmazása 
sem volt, hisz az üzleti tervben nem szerepelt.  
A jogügylet mind az ingatlanvásárlás, mind a banki finanszírozás tekintetében 
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. 
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Az előterjesztés mögé csatolták a Közbeszerzési Döntőbizottság 2002/49/2002 eseti 
döntését, mely erre az esetre hasonló esettel tér ki és meghozza a döntését. 
 
 
 

Kérdések 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok. 
 
Írásos véleményt miért nem kapják meg a képviselők? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Intézkedik  kiosztásáról a képviselők részére. 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Telephely ingatlanvásárlásra milyen összegű szerződés köttetett, ebből  került már  
pénz átutalásra? A teljes összeg már kiegyenlítésre került-e? 
Van-e hivatalos értékbecslés az ingatlan valós értékére vonatkozóan? 
 
Szabó Károly képviselő. 
 
Ezt az ingatlan bérelte korábban a vagyonkezelő és ha igen  mi célból és mennyiért? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az ingatlanvásárlás  
szerződésében  megjelölt összeg 76 millió,  részteljesítés 11 millió Ft-al történt 
melynek kapcsán bizonyos terület már a Zrt tulajdonába került. A további teljesítés 
egy speciális banki konstrukción keresztül  banki finanszírozással  kerül 
kiegyenlítésre. 
Az egész megvásárolt terület 720 m2 nagyságú, aminek 76 millió Ft-os  ára van. 
Az önkormányzat részéről nem történt ingatlanbecslés. Más szervezet által végzett 
ingatlanbecslés rendelkezésre áll,  de azt nem látta. 
 
Valaczkai László Zrt vezérigazgatója: 
 
A Városgazda Zrt  április elején kibérelte  ezt a területet azzal a céllal, hogy 
elkezdődjön a telephelyük átköltöztetése. Havi 400 E Ft bérleti díj ellenében, azzal a 
fenntartással, hogy vétel esetén a bérleti díj a vételi árba beszámításra kerülnek. 
 

Hozzászólások 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Módosító indítványa, hogy a határozati javaslatot  vegyék két felé és külön 
szavazzanak róla. 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Súlyos  tartalmú napirendi pontot tárgyalnak most.  
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Az elmúlt egy évben, ha a Városgazda Zrt-ről volt szó, akkor az MSZP  frakció 
kételyeit első pillanattól kezdve megfogalmazta.  
A  FIDESZ frakció  mindenek felett védte ezt a gazdasági társaságot és azzal érvelt, 
hogy ez a városnak hasznot hoz és a város érdekeit szolgálja. 
A mai előterjesztést Lukács László alpolgármester és Dr. Krammer Balázs tanácsnok 
írta alá. Már arról van szó, hogy ellenőrizni kell ezt a gazdasági társaságot mert 
komoly aggályok merülnek fel, hogy hogyan gazdálkodik az önkormányzat 
vagyonával, tényleg jó–e, a városnak, amit  Valaczkai László vezérletével ez a 
gazdasági társaság folytat. Sokat elárul az is, hogy a 2.) határozati javaslat a 
vezérigazgató hatáskörét csorbítja. 
Első pillanattól kezdve azt mondták, hogy ez a gazdasági társaság a városnak kárt 
okoz. Ez ma már úgy tűnik, hogy  kétségtelen tény. Nem véletlenül kérdezte, hogy 
mennyi lehet ennek az ingatlannak a valós értéke, nyilvánvalóan ehhez szükség van 
egy valós értékbecslésre, de ha a Felügyelő Bizottság elszánja magát, hogy ki kell 
vizsgálni az eljárást, akkor félő, hogy fennáll az a gyanú, hogy ez az ingatlan nem ér 
annyit, mint amennyit kérnek érte. Ebből az önkormányzatnak  több tíz milliós kára 
keletkezik. 
Amikor tavaly nyáron olyan hírek terjedtek el a városban, hogy Valaczkai László az 
első hónapban a Polgármesteri Hivatalban azután érdeklődött hol veheti fel a 
fizetését, akkor csak mosolyogtak rajta. Amikor néhány hónappal ezelőtt engedély 
nélküli építkezésbe fogtak Valaczkai László vezérletével akkor már komolyabbak 
voltak az aggályok, hogy itt súlyos kára is származhat a városnak, most pedig már 
több tíz millióra tehető kár okozásról  van szó. 
Véleménye szerint, ha egy ilyen ember vezeti a gazdasági társaságot, az a városnak 
veszélyt jelent. Ezért a 2.) határozati javaslattal nem ért egyet. Valackai Lászlónak 
nem a hatáskörét kell csorbítani, hanem azonnali hatállyal itt és most ezen a testületi 
ülésen Kiskunhalas városának végleg meg kell szabadulni attól az embertől, aki 
súlyos károkat okoz a városnak. Meg kell állítani ezt a folyamatot, ne okozzon még 
több kárt. A vizsgálat lezárulásáig semmilyen további hatásköre ne legyen. 
Javasolja, hogy a határozati  javaslat 2.)  pontja módosuljon úgy, hogy a képviselő-
testület Valaczkai László megbízatását a vizsgálat befejezéséig felfüggeszti. 
 
Kószó János képviselő. 
 
Jelzi, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén nem szavazta 
meg az előterjesztést, mert a határozati javaslat 2.) pontjával nem értett egyet. 
Az elrendelendő vizsgálat rámutat arra,  amivel ők rendszeresen szembe kerültek, az 
alapítás pillanatától kezdve, a szakmai felkészültség hiányára. 
Amikor  prezentáció keretében elmondták, hogy milyen előnyök származhatnak 
ennek a szervezetnek a működtetéséből, mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy 
tankönyvből kimásolt szisztémáról van szó. Ez a tájékoztató nem volt konkrétan 
összekapcsolva a jövendőbeli cég tevékenységével. 
Valackai úrral kapcsolatban kezdet-kezdetén itt a testületi ülésen is elmondta, hogy  
amikor a Kiskőrösi újság javára szavazott a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági 
Bizottságban, a saját  jövendőbeli cége előterjesztésével szemben, már akkor mondta, 
hogy kétséges, miként képviseli majd a város érdekeit ennek a cégnek az élén. 
A vizsgálat elrendelésre a vezérigazgató tevékenységének vizsgálatára irányulnak, 
ezért rossz gondolatnak tartja, hogy nem kívánja az előterjesztő felfüggeszteni 
tevékenységéből a vizsgálat időszakára a vezérigazgató urat. 
A felfüggesztés azt a célt szolgálja, hogy semmilyen hatásköre ne legyen az első 
számú vezetőnek a munkatársaival kapcsolatban sem. 
Személyi döntésre korlátozás nincs, csak anyagi korlátozás van. Amikor a vizsgálat 
folyik másképpen lehet egy beosztottal beszélni, ha nincs közvetlen  függőségi 
viszonyban a vezetővel. 
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Vizsgálati tényeket beszélgetésekből, szerződések vizsgálatából, szabályzatok 
áttekintéséből lehet megállapítani. A felfüggesztés nem végleges. Amennyiben a 
vizsgálat eredménye azt állapítja meg, hogy nem történtek szabálytalanságok, akkor 
a vezérigazgatót  vissza lehet helyezni. Amíg ez nem így van, addig nem helyes, hogy 
továbbra is intézkedési joggal rendelkezhet. 
Az ingatlanvásárlás vonatkozásában  azt a  720 m2-es ingatlant, ami egy 
barakképület,100EFt/m2 áron megvenni, minimum értékaránytalanság 
alkalmazása. A Halas TV-ben bemutatott értékbecslés tényleges tartalmát illetően 
kétségek merülhetnek fel, ha egy 3000 m2-es Tinódi utcai ingatlant 120 millióra  
értékelt ugyan az a cég. 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Az előterjesztés egy vizsgálat elrendeléséről szól, nem inkvizíciós eljárásról, nem 
boszorkány üldözésről, hanem  egy olyan vizsgálat elrendeléséről, ami mindennapos 
az önkormányzat életében.  Itt van előtte egy előterjesztés, amit áprilisban tárgyalt a 
képviselő-testület: Jelentés a 2007 évben végrehajtott pénzügyi, gazdasági 
ellenőrzések tapasztalatairól. Ebben szerepel, hogy a Halas Tv Kht.-nál egy 
bejelentés során soron kívüli ellenőrzés zajlott. Senki nem követelte Kristóf Imre  
főszerkesztő fejét, senki nem akarta felfüggeszteni. Lezajlott egy vizsgálat, ami 
tartalmazott bizonyos megállapításokat és annak alapján a Kht  vagy tudta korrigálni 
a hibákat, vagy nem. 
A konkrétumokat illetően  visszahivatkozik az előző napirendi pontnál tett 
polgármesteri megjegyzésre, amelyben arról volt szó, hogy kinek van  joga 
értékbecslést kérni. 
Az értékbecslést a Halasi Városgazda Zrt rendelte meg, a vagyonkezelő fizetett érte. 
Kecskeméten készült az értékbecslés és  105 E Ft/m2 árra becsülte  ezt az épület 
együttest, ami nem barakképület, hanem  az építő szerint 46 millió értékű beton és 
acélszerkezet van benne és hat évvel ezelőtt épült.  
A Városgazda Zrt. városüzemeltetési vezetői dolgoznak azon, hogy új hasonló építésű 
ingatlanról szerezzenek be árajánlatot. Hasonló épületet legolcsóbban 182 E Ft/m2 
áron építenek  meg ebben a városban  betonozott felülettel, oldalfalakkal  
könnyűszerkezetes tetővel.  5 vagy 6 éves használt ingatlanért 105 EFt/m2 ár  
értékbecslésen alapszik. 
Szóba került a közbeszerzési eljárás hiánya. Aki ezt a jelentést írta, nem látta a 
szerződést A szerződésben szó sincs 76 millió értékű beszerzésről, sem az 
önkormányzat, sem az önkormányzat képviseletében eljáró vagyonkezelői szerv 
vezetője nem vállalt kötelezettséget csak 11 millióra, ami  közbeszerzési értékhatár 
alatt van. 
 
Minden további kifizetés csak banki finanszírozás esetén valósul meg, szerződés egy 
pontja kimondja, hogy amennyiben nincs banki finanszírozás – aminek sok oka lehet 
pl. az önkormányzat nem vállal kezességet és nem járul hozzá a banki 
finanszírozáshoz - nincs kötelezettségvállalás és  a vezérigazgató nem vállalt olyan 
kötelezettséget, ami alapján az önkormányzatnak 50-70 milliós kifizetési 
kötelezettsége lenne, ennek megfelelően közbeszerzési eljárást sem kellett lefolytatni. 
Akkor kell lefolytatni, ha banki finanszírozás történik, akkor nem árú beszerzésre 
hanem szolgáltatásra, mert a hitelezés az szolgáltatásnak minősül. Ez nem késett 
még el, külön testületi felhatalmazás kell hozzá. 
Úgy érzi, hogy zsigeri ellentétek vannak, ez egy hitvita. Aki az ellenzékben van az ott 
támadja a Zrt-t ahol tudja és most fejét szeretnék venni az első számú vezetőnek, 
mert találtak valami hibát, amibe bele lehet kapaszkodni. 
Arra persze nincs alternatívájuk, hogy holnaptól mi lenne. Ez egy rossz politika, egy 
idejét múlt dolog. 
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Folytassák le a vizsgálatot, a megállapításokat a képviselő-testület ki fogja értékelni, 
majd meghozza a felelős döntést. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A „nincs alternatívájuk” megjegyzésre válaszolja, hogy Dr. Krammer Balázs 
tanácsnokkal beszélte meg, hogy milyen alternatívát ajánlanak, ha a vezérigazgatót 
felfüggesztik.  
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő. 
 
Objektív döntéshozáshoz egy információra lenne szüksége. 
Kezében van a Felügyelő Bizottság határozata, amelynek a 2.) pontja szerint 2 igen 1 
nem szavazattal módosítja a 4/2008FB.h. számú,  június 13-án kelt határozat 3.) 
pontját, amely a vezérigazgató felfüggesztése helyett  az 1 millió Ft feletti  
kötelezettség  vállalás elvonását  tartalmazza. 
Szeretné tudni, hogy   miért döntött három napon belül másként a Felügyelő 
Bizottság. 
 
Hunyadi Péter képviselő. 
 
Törvénytelen állapot felszámolásával  indult az eljárás.  A HAVI épületei engedély 
nélküliek voltak, azon  kívül el kell költözni a  városfejlesztési elképzelések miatt is 
erről a helyről, tehát egy szükséghelyzetről van szó. A telephelyváltás mindenképpen 
indokolt és szükségszerű. 
A Városgazda Zrt-t kezdetektől jelentős támadások érték. Ezt a mostani helyzetet is 
ennek tudja be.  
Bízik abban, hogy a vizsgálatok megnyugtató eredménnyel érnek véget és valóban 
egy kedvező, sőt a legkedvezőbb döntés születhet. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Többször tárgyalták ezt az ügyet. Először áprilisban kötelezték a vezérigazgató urat, 
hogy  különböző vizsgálatokat végezzen el, de ennek nem tett eleget. Nem bízta meg a 
vizsgálatokat végző személyeket. Többszöri felszólítás után kezdte el ezt a munkát. 
Két Felügyelő Bizottsági ülés volt ebben a témában. 
Valóban pénteken reggel egyhangúlag úgy döntöttek, hogy javasolják a vezérigazgató 
felfüggesztését, mert olyan súlyos a helyzet a Zrt-ben. Ezt a javaslatot támogatta a 
jelenlévő 2 külső szakértő is, akiket a felállítandó Igazgatóságba kívánnak meghívni. 
Ő lepődött meg a legjobban, amikor hétfőn reggel a Felügyelő Bizottság másik két 
tagja úgy döntött, hogy nem függesztik fel a vezérigazgatót. 
A Városgazda Zrt-ért ő is aggódik, mert Felügyelő Bizottsági tagként  felelős érte. 
Azért is aggódik, mert ha a Zrt. bukik, akkor az a városnak is nagy bukás lesz. 
A törvénysértés  eseteit a polgármester úr ismertette. Nem akarja megismételni, de a 
vagyonrendelet és a közbeszerzési törvény  alkalmazásának elmulasztása a 
törvénysértés alapja. A közbeszerzési törvény alkalmazásának hiánya a legnagyobb 
veszély. Tudomása szerint ezért közel 40 milliós bírság várható, és az alkalmazás 
elmaradása a későbbi Európai Uniós pályázatok akadálya lehet. A város jövőjével 
játszik a Városgazda Zrt. A Felügyelő Bizottság megbízásából végzett egy vizsgálatot. 
Kicsit korlátozott feltételek között,  mert Szabó Tibor úr megtiltotta Valaczkai László 
vezérigazgatónak, hogy másolatokat adjon az iratokról, így csak feljegyzéseket 
készített.  
Valóban van két szakvélemény ezekre a nagy értékű telkekre. Van egy bérleti 
szerződés 400 E Ft/hó összegre, de az épület nem alkalmas a használatra, ezért 
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nem is költözött át a Városgazda Zrt.  
Van egy előszerződés és egy végleges szerződés. Utóbbi alapján bejegyezték az 
ingatlan egészére a tulajdonjog fenntartásával az adásvétel ténye. Ha valaki 
kétségbe vonja ezek után, hogy az egész területre vonatkozik az adásvétel, nézze 
meg ezt a tulajdoni lapot, amit a kezében tart. 
Arról van szó, hogy ebből a romos épületből 110 m2-t megkap a város vagyis a 
Városgazda Zrt 11 millió Ft-ért, amennyiben a többi vételár nem lesz kielégítve egy 
bizonyos határidőig. 
Elment megnézni az ingatlant és ajánlja ezt képviselőtársainak is. Sőt a város lakói is 
nézzék meg vásár alkalmával. 
Egy  magas betonépületről van szó, aminek plekszi az oldala, az szét van lőve, tehát 
rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. Hátsó oldala hullámpala például. 
Fűtés valószínűleg nincs, a világítás a hozzáértő szakemberek szerint  csak a 
raktárban van, a műhely a szükséges energiával nincs is ellátva. 
Nem 4-5 éve épült, hanem 15 éve eladó azingatlan. 
Ennek alapján  változatlanul támogatja a vezérigazgató felfüggesztését, és erre név 
szerinti szavazást kér. 
A Felügyelő Bizottság  a kifizetéseket és a kötelezettségvállalásokat, azért nem 
felügyelheti, mert a bizottság tagjainak végzettsége: népművelő, villamosmérnök és 
jogász. Nem értenek a számvitelhez. 
Ebben az esetben azt kéri, hogy egy meghatározott személy felügyelje és kontrollálja 
a kötelezettségvállalást. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Nem kívánja védeni a vezérigazgató urat és a kibontakozásban lévő  ingatlan 
vásárlást, mert oka fogyottá vált.  Nem is tudja miről beszélnek. 
Megjegyzi, hogy érzi a kettős mércét ebben az esetben.  
Amikor Zuschlag Jánost a szocialista oldalról  közpénz lopásért elfogták, minősítések 
hangzottak el részükről, amit akkor kikérték maguknak, és azt mondták, hogy  majd 
felülvizsgálják az ügyet stb… 
Dr. Krammer Balázs  képviselőtársa említette, hogy amikor a Halas TV-nél a súlyos 
gazdasági és személyi visszaélések tárgyában vizsgálat indult, a Kristóf Imre 
főszerkesztő felfüggesztése érdekében nem aktivizálta magát az ellenzék. 
Nem a szocialista frakció indította el a vizsgálatot, hanem a Felügyelő Bizottság 
döntött úgy, hogy vizsgál és ezt szeretné az ellenzék meglovagolni. 
A vizsgálat idejére a vezérigazgató korlátozását elegendőnek tartja, mert nincs 
különösebb indoka azt feltétezni, hogy a vezérigazgató hátráltatja a vizsgálatot, 
hiszen a Felügyelő Bizottság birtokában van minden vizsgálati anyagnak, úgy tudja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen felolvasta a Felügyelő Bizottság elnökének írt 
levelét, akarategységben a Felügyelő Bizottság elnökével és Lukács László 
alpolgármester úrral. 
Ebben felhívta a figyelmet a döntések elmaradására és a hibás döntésekből adódó 
teljes vagyoni  felelősségre, kérve a vizsgálatot. Az első vizsgálatot   szintén 
egyeztette az alpolgármester úrral , amiről kabinet ülési jegyzőkönyv is  tanúskodik. 
Amit nem tud a képviselő úr  azt kéri, hogy ne szője  bele hozzászólásába. 
 
Szabó Károly képviselő. 
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Mit kell csinálni egy vezérigazgatónak ahhoz hogy felfüggesszék? 
Hogy lehet az vitatéma, hogy egy ilyen súlyú ügyeket vizsgáló szervezet ne az első 
számú vezető felfüggesztése mellett tegye meg vizsgálatát?  Vizsgáló szervezetek  
közül hiányolja a  Magyar Köztársaság Ügyészségét. Miért nem ott kezdi a 
polgármester úr? 
Elhangzott, hogy 70 millió körüli  a szóban forgó kifizetés tárgya,  ami közelíti 
Zuschlag János  közpénzből eltulajdonított értékét, de ő már egy éve előzetes 
letartóztatásban van  annak ellenére, hogy állítólag 50 milliót visszafizetett. 
Milyen kilátások elé néznek?  
Támogatja a név szerinti szavazást. 
A vezérigazgató felfüggesztését  javasolja. Akik nem a felfüggesztés mellett 
szavaznak, azok bűnpártolást  követnek el megítélése szerint. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A polgármester úr megjegyzését visszautasítja, de abban igaza van, hogy a kabinet 
ülés jegyzőkönyvét valóban nem ismeri. Előterjesztésre támaszkodik és a Felügyelő 
Bizottság  jegyzőkönyvére. Lehet, hogy a kabinet ülésen erről egyéb vonatkozásban is 
beszélgettek, de az nincs  neki leírva. 
 
 Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az elmúlt testületi ülésen hangzott el nyilvánosan az általa  említett levél tartalma. 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Sokan beszélnek a levegőbe és azt hiszik, hogy mindent lehet mondani 
Előtte van a közbeszerzési értesítő  hivatalos lapja. Egy Kaposvári ingatlannal 
kapcsolatban  egy millió ft bírságot  szabott ki a döntő bizottság , nem negyven 
milliót, ahogy elhangzott. 
Nem lizinggel kapcsolatos adásvételről van szó.  
Dr. Ferenczi Mária  független, pártatlan jogásznak nem tekinthető. A Polgármesteri 
Hivatal jegyzőjeként nyilvánvaló, hogy a polgármester álláspontját képviseli, tehát 
kéri, hogy a vizsgálat során független jogi szakértők véleménye kerüljön beszerzésre. 
A név szerinti szavazással egyetért és  biztos abban, hogy meglesz a megfelelő 
többség. 
 
Lukács László alpolgármester. 
 
 Arra, hogy  képviselőtársuk  bűnpártolással  vádolja őket nyilvánosan, még nem volt 
példa. 
Szabó képviselő úrnak  el kellene gondolkodnia, hogy  mit mond. Ezt  már 
tűrhetetlennek itéli. 
Egy Zuschlag János, Weiszenberger László után, akik éveken keresztül a 
közpénzeket elfogadták, ennek tudatában  rájuk fogni,  hogy bűnpártolók,  ez 
elfogadhatatlan. 
Nem javasolja, hogy  a vizsgálat lezárásáig  bárki  bírálatot mondjon. 
Ez árt a városnak a cégnek az embereknek. Becsületsértést követ el a képviselő úr. 
 
Váradi Krisztián képviselő. 
 
Valaczkai László  felett nem ítéletet mondanak, hanem egyszerűen bebizonyosodott, 
hogy egy ilyen cég vezetésére ő alkalmatlan. Alkalmatlan az az ember, aki nem tudja, 
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hogy egy építkezést úgy kell elkezdeni, hogy először be kell szerezni a hatósági 
engedélyeket. Ezzel már bizonyította alkalmatlanságát. 
Ennél az esetnél a polgármester úr védte meg, hogy ezután több ilyen dolog ne 
legyen, de lett. Ennél súlyosabb! 
A telephely vásárlás   az üzleti tervében nem szerepelt és képviselő-testületi 
hatáskört megkerülte. Saját hatáskörben  úgy döntött, hogy a város megveszi ezt a 
telket  mindegy, hogy hitelből vagy kézpénzből  fizeti ki. Láthatták a költségvetés 
tárgyalásánál, hogy mire kért a Zrt pénzt és akkor a telekvásárlásról szó sem volt. 46 
millióval tőkét emeltek. Amikor a hitelt kell visszatörleszteni, miből történik  majd? 
Bevétele ennek a Városgazda Zrt-nek nulla. A következő évi költségvetésnél megint a 
városlakók pénztárcájából származó adó forintokból kellene azt törleszteni.  
A vezérigazgató úr a feladata ellátására  nem alkalmas ezért javasolja, hogy 
függesszék fel hatásköréből és ha a vizsgálat lezárulás után bebizonyosodik, hogy 
történt olyan jogi vagy gazdasági aktus, ami büntetőjogi felelősséget is von maga 
után, azt adják át az ügyészségnek. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Véleménye szerint ez nem politikai ügy, csupán gazdasági, aminek milyenségét a 
vizsgálat lefolytatása után ismerhetik meg.  Korrekt megoldás  az lenne, hogy a 
vizsgálat időszakára felfüggesztenék a vezérigazgatót. 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Nem kell előrehozott ítéletet mondani senki  felett. Várják meg a vizsgálati eredményt. 
Zuschlag Jánost  az MSZP volt képviselője, 72 millió  Ft pályázati pénz 
elsikkasztásával vádolják. Ez tény és való. Azokat az egyesületeket megnézné kikhez 
kötődik, milyen pályázatokat vettek igénybe, kiknek a képzésére, milyen 
helyszínekkel, ahol kiskunhalasi intézmények is érintettek voltak. 
A vezérigazgató felfüggesztésével nem ért egyet. Vizsgálat eredményét meg kell várni. 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok jogi szakvéleményével ért egyet. 
A telephelyre nem mondaná, hogy romos épület, mert  lepörgött a festék vagy egy-két 
gyerek kidobálta a plekszit. Másnak is az volt a véleménye, hogy az épület alkalmas 
a Halasi Városgazda Zrt telephelyére. Egy igazságügyi szakértő véleményét nem 
lehet lebecsülni  az elhangzó indokokkal. Amennyiben valaki korrupcióval vádolná a 
szakértőt, annak is egy becsületsértési per lenne a vége. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Azt mondta, hogy magas a bírság,  40 millióig terjedhet de nem mondta, hogy annyi 
is lesz. Az idézett közbeszerzési döntő bizottság határozatát megnézte, és azért 1 
millió a bírság, mert az ajánlatkérő  szerződéskötést elhalasztotta és a jogsértés  
reparációja lehetséges. 
Amennyiben  leállítják ezt az adásvételt, mert  közbeszerzési eljárás lefolytatására 
köteles, abban az esetben a következmények alól a tulajdonos azaz Kiskunhalas 
város mentesül. A város pénze nem erre való. 
A  vezérigazgató felfüggesztésével kapcsolatban megjegyzi, hogy hasonló esetben a 
gazdasági vezető biztosan felfüggesztené a beosztottját. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévé a vitát lezárja. 
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A hozzá intézett kérdésre válaszolva elmondja, hogy ügyészséghez akkor fordulhat, 
ha alapos gyanú van a törvényi tényállás teljes kimerítésére. Jelen pillanatban  nincs 
abban a helyzetben 
Törvényi tényállás  bizonyos részei kimerítése látszódik, erre van alapos gyanú, 
bizonyos részei csak a vizsgálat során derül ki. 
Zuschlagot illetően megerősíti, hogy aki lop az úgy jár, mint a volt képviselő aki, 
előzetes letartóztatásban van. Vádat emeltek ellene  bűnszövetkezetben elkövetett 
különösen nagy értékű csalás bűntette miatt. 
 
Módosító javaslatként hangzott el, hogy a  képviselő-testület a Felügyelő Bizottság 
határozatával szemben  a  Városgazda Zrt vezérigazgatóját a vizsgálat idejére 
függessze fel. 
Erről név szerinti szavazást kértek. 
A Szervezeti és Működési Szabályról szóló 8/2007 (III.07) sz. rendelet 30.§ (5) 
bekezdése értelmében: A képviselő-testület – bizottsági, polgármesteri, képviselői 
javaslatra – a jelenlévő képviselők egynegyedének „igen”  szavazata alapján  név 
szerinti szavazást rendel el.” 
Kéri, hogy először erről döntsön a képviselő-testület. 
 
No: 17  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >569< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 18:07:59 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               15   68.18%   65.22% 
 Nem                 4   18.18%   17.39% 
 Tartózkodik                 3   13.64%   13.04% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A név szerinti szavazás elfogadást követően felkéri az aljegyzőasszonyt, hogy 
olvassa a képviselők nevét, akik  megteszik  hangos szóval szavazatukat. 
  

1. Dr. Várnai László   igen 
2. Lukács László   nem 
3. Aradszky Lászlóné   nem 
4. Dózsa Tamás Károly  nem 
5. Halász Balázs   nem 
6. Horváth Etelka   igen 
7. Horváth Mihály   igen 
8. Hunyadi Péter   nem 
9. Jerémiás Béláné   nem 
10. Dr. Komáromi Szilárd   igen 
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11. Kószó János    igen  
12. Dr. Krammer Balázs  nem 
13. Máté Lajos    nem 
14. Dr. Nagy András Péter  nem 
15. Dr. Nagy Lajos   igen 
16. Pajor Kálmán   nem 
17. Soós Árpád    nem 
18. Szabó Károly    igen 
19. Dr. Szász Éva   nem 
20. Szilágyi Pál Ferenc   nem 
21. Váradi Krisztián   igen 
22. Vízkeleti Szabolcs    igen 

 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A módosító indítványt a képviselő-testület  9 igen és 13 nem szavazattal elvetette, 
így a határozat-tervezet 2. pontja automatikusan érvénybe lép. 
 
A határozat 1.pontjáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
No: 18  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >570< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 18:11:38 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   95.65% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
197/2008. Kth 
Soron kívüli pénzügyi-gazdasági ellenőrzés elrendelése a  
HALASI VÁROSGAZDA Zrt-nél. 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) A Képviselő-testület a felügyelő-bizottság kezdeményezése alapján jóváhagyja, 
hogy a HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzését a 
Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési és Rendészeti Főosztálya és a Hivatal által 
felkért külső szakértő soron kívül, de legkésőbb 2008. augusztus 15. napjáig 
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végezze el. Az ellenőrzés terjedjen ki a számviteli törvényben előírt 
szabályzatok meglétének; a pénzkezelési szabályzat előírásai betartásának; a 
Zrt. dolgozóinak munkaköri leírásának; a pénzkezeléssel megbízott személyek 
pénzkezelési gyakorlatának; az Önkormányzattól feladatellátásra vagy egyéb 
címen kapott pénzeszközök felhasználásának és a Zrt.üzleti terv szerinti 
gazdálkodásának vizsgálatára, valamint a telephely ingatlan vásárlással 
összefüggő ellenőrzés lefolytatására. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a vizsgálat eredményeinek összegzését jelentés 
formájában terjessze a képviselő-testület elé. 

2.) A Képviselő-testület a felügyelő-bizottság indítványára jóváhagyja, hogy a Zrt. 
vezérigazgatója az elrendelt vizsgálat ideje alatt,  illetve annak értékeléséig 
minden, 1.000.000 Ft ( egymillió forint ) összeghatár feletti új 
kötelezettségvállalás előtt 8. nappal köteles a felügyelő-bizottság írásos 
véleményének beszerzésére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester,  
Valaczkai László vezérigazgató 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Várnai László polgármester,  
Valaczkai László vezérigazgató 
Győrffy Amália Ellenőrzési és Rendészeti főosztályvezető 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
 
 

00013 Új napirendi pont 
 
 
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Városgazda  Zrt munkaszervezetének átalakítására vonatkozó 
koncepció 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Az elmúlt egy év történései alapján  láthatóan különböző véleményen vannak jobbról 
és balról, de annak megítélésben  mindannyian érdekeltek, hogy a Városgazda Zrt-
nek  a városban  legjobban  kell működnie, hogy  az Európai Uniós pályázati pénzek 
lehívása, annak kezelése és elszámolása megfelelően történjen. 
Aki ezt nem látja be, az a város kárát kívánja. 
Ebből a megfontolásból a Felügyelő Bizottság hónapokkal korábban felvetette, hogy   
bizonyos változások kívánatosak az eredeti koncepciónak megfelelően, ami azt 
jelenti, hogy  jelenlegi egyszemélyes vezetés egy testületi vezetéssé alakulna át, ami 
a mellékelt szervezeti  ábrából ez kitűnik. Jogszabályoknak megfelelően 3-11 fős 
 
 
 
 



67 

 lehet a Zrt esetében az Igazgatóság létszáma. Késöbbiekben tennének a 
polgármester úrral közösen javaslatot arra, hogy ebben az Igazgatóságban hány fő  
vegyen részt. 
Elképelésük szerint a jelenlegi vezérigazgató és a helyettes pozíció megszűnik. 
Bizonyos összevonások történnének, tehát egy takarékosabb megoldást választanak 
a mostani nem pazarló rendszerhez képest is. Az Igazgatóságból egy fő látná el fő 
állásban  a feladatát, a többiek  nem kapnának fizetést. Költségtérítés jelenhet meg, 
de az sem  haladhatja meg a  megszokott formában adható összeget. 
A előterjesztés  jelenlegi formában történő támogatását kéri, aminek a hatálya 
szeptember 1-től indul.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Részt vett azon az előzetes egyeztetéseken és a Felügyelő  Bizottság  ülésén, ahol az 
új szervezet kialakításában  állapodtak meg.  Az  előterjesztés előkészíti   a 
vizsgálatot, aminek értékelése augusztus 31-én lezárul.  Az előzetesen felkért 
szakértők, akik esetlegesen részt vállalnának az Igazgatóság munkájában jelezték, 
hogy csak a vizsgálatok lefolytatásának értékelése után kívánnak a munkában részt 
venni. Ezért az előterjesztés koncepciónak  számít. 
Fontos, hogy a felkért szakértők  garanciát adnak a képviselő-testületnek egy 
kiegyensúlyozottabb gazdálkodás érdekében, ezért a munkaszervezet átalakításáról 
szóló koncepció elfogadását javasolja. 
 

Kérdések 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Az Igazgatóság által hozott döntések felelősségét a főállású vezető viseli? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A szerkezeti átalakításba van a képviselőknek beleszólása? 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
 A tulajdonos stratégiai döntéseket hoz. Felvázolja azt a sémát, amit most a 
képviselő-testület koncepcióban elfogad. Feltölti tartalommal azt az augusztusi 
testületi ülésre, meghatározza kinek mi lesz a feladata és elindítja  munkavégzést. 
Ettől kezdve az Igazgatóság dönt.   Az Igazgatóságnak beszámolási kötelezettsége 
lesz a Képviselő-testület felé. A Felügyelő Bizottság pedig kontrollálja a 
feladatvégzést. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő. 
 
Felügyelő Bizottsági tagként részt vett az új szerkezeti egység kialakításában. 
Először az volt a véleménye, hogy egy megfelelő szakismerettel és tekintéllyel 
rendelkező vezérigazgatót kellene a szervezetbe behozni  személyi cserével, de  
szembesült azzal, hogy itt nehezebb a helyzet.  
Lukács László alpolgármester és Dr.Krammer Balázs tanácsnok kezdeményezése 
mögé állt, hogy Igazgatóság jöjjön létre. Tagjai olyan tekintélyes szakemberek 
legyenek, akik  szakmai tapasztalattal,    rendelkeznek. 
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Jelenlegi  előterjesztésben igazgatónak nevezett személyek az Igazgatóság alá 
vannak rendelve. Már nem tagjai az Igazgatóságnak, ami fontos dolog. A döntésnek a 
felettük lévő szintre kell  kerülnie  egy olyan testületbe, amelyik rálát az egész 
szervezetre. 
Az előzetes megbeszélések során   abban állapodtak meg, hogy a végleges struktúra 
kialakítása azután történik  meg, ha az Igazgatóság feláll, mert ők dolgoznak majd a 
beosztott emberekkel. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását   a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni. A módosításokat át kell vezetni a szabályzatokban, amelyek a képviselő-
testület  tulajdonosi hatáskörét erőteljesebbé, egyértelműbbé teszik. Ez egy nagy 
munka lesz, de végre kell hajtani. 
A Zrt létéért  aggódik, ezért megfelelő személyeket kell a vezető pozícióba helyezni. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja 
a képviselő-testületnek. 
 
 
No: 19  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >571< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 18:23:21 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16   84.21%   69.57% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 3   15.79%   13.04% 
 
 Szavazott               19 100.00%   82.61% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     17.39% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
198/2008. Kth 
A Halasi Városgazda Zrt. munkaszervezetének átalakítására vonatkozó koncepció 
elfogadása. 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) A Képviselő-testület a melléklet szervezeti ábra szerint elfogadja a HALASI 
VÁROSGAZDA Zrt. munkaszervezetének átalakítására vonatkozó koncepciót, 2008. 
szeptember 01. napi hatálybalépéssel. 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy 
2008. augusztus 20. napjáig tegyenek személyi javaslatot a Zrt. igazgatóságának 
tagjaira, valamint a Zrt. alapító okiratának, illetve Szervezeti és Működési 
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Szabályzatának módosítását ugyanezen határidőig a Képviselő-testület felé 
terjesszék elő. 
 
Határidő: 1. pontra: 2008. szeptember 01. 
      2. pontra: 2008. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 Lukács László alpolgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Várnai László polgármester 
Lukács László alpolgármester 
Valaczkai László Zrt vezérigazgató 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00014 Új napirendi pont 
 
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzattal kötött  megállapodás 
módosítása, a logopédiai feladat-ellátási hely visszavételével. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Mester Sándor  Humánpolitikai főosztályvezető: 
 
A tárgyalandó három egymást követő napirendi pontról egyben mond véleményt, mert 
a napirendi pontok tartalmában összefüggenek. 
Az első napirendi pontban egy szerződést módosítanak a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattal, a másodikban létrehoznának egy feladat-ellátási helyet, majd a 
Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként a  szolgáltatást rendelnék meg. 
A pedagógiai szakszolgálat  feladat-ellátása a megyei önkormányzat feladata.2006-
ban amikor megalakultak a kistérségi társulások, kötelező volt a pedagógiai 
szakszolgálati feladatokból kettőt kiválasztani. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  
a logopédiai -, és a pályaválasztási feladatellátást jelölte meg. A megyei 
önkormányzat feladat-ellátási kötelezettsége ezen a területen megszűnik, mert  a 
Kistérségi Társulás vállalja fel.  
A Kistérségi Társulás több helyről kért árajánlatot, többek között a Kiskunhalasi 
Önkormányzattól is. Felajánlották, hogy a pedagógiai szakszolgálatból a logopédiai 
ellátást egy önálló  szakszolgálati  feladathely megteremtésével el tudják vállalni. Ez 
új intézményt nem jelent, mert a megyei önkormányzat ezt a feladatot a Bóbita Óvoda 
főépületében látta el eddig is.  Jelenleg két nagy helyiséget köt le ez a feladatellátás. 
Mivel egy alkalommal kevés gyermek vesz részt a logopédiai  foglalkozáson, ezért  
egy helyiség megürül, a másikban kialakítható  két foglalkoztató szoba.  
Fentiek alapján kéri,  a megyei önkormányzattal fennálló szerződés módosításához, a 
Bóbita Óvodában  önálló feladatvégzési helyen a szolgáltatás kialakításához, végül a 
Kistérségi Társulástól a feladat-ellátás megrendeléséhez a képviselő-testület 
támogatását.  
 

Kérdések 
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Vízkeleti Szabolcs  képviselő. 
 
Átalakítással az ellátás színvonala nem csökken? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az ellátás színvonala biztosan nem fog csökkenni. 
 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja. Javasolja az előterjesztés támogatását. 
 
No: 20  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >572< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 18:29:06 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               15 100.00%   65.22% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               15 100.00%   65.22% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 8     34.78% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
199/2008. Kth 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás módosítása, a logopédiai 
feladat-ellátási hely visszavételével. 
 

H a t á r o z a t 
 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 215/2007. Kth. számú határozatával 

elfogadott, sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása tárgyában a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás módosítását az alábbiak 
szerint fogadja el:  

 
MEGÁLLAPODÁS 
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Mely létrejött Kiskunhalas Város Önkormányzata  (Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
törzsszám: 338800) – képviseli Dr. Várnai László polgármester (továbbiakban Városi 
Önkormányzat) és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Kecskemét, Deák F. tér 3. 
törzsszám: 336004000) – képviseli Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
elnöke (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) között a sajátos nevelési igényű 
tanulók oktatása, nevelése feladatai, mint kötelező megyei feladat további ellátása 
(továbbiakban feladat), és az e feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon további 
térítésmentes használatba adása tárgyában készített megállapodás módosítása 
vonatkozásában. 

 
 
A két önkormányzat megállapodásukat az alábbiakban módosítják: 
 
1. Kiskunhalas Város Képviselőtestülete 39/2007. Kth sz. határozatával 

kijelentette, hogy a kötelező megyei közoktatási feladatot nem kívánja ellátni, 
a feladatot és a korábbi Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központ és Logopédiai 
Szakszolgálat fenntartói jogát 2007. augusztus 1-jei hatállyal ismételten a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére átadja. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a logopédiai feladatokat 2008. augusztus 
1-jétől a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából ellátja. 

 
2. A Megyei Önkormányzat a feladatot 2007. augusztus 1-jei dátumtól 

változatlanul a Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Kiskunhalas, 
Köztársaság u. 17. szám alatti ingatlanban a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Logopédiai 
Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója elnevezésű intézményben látja el, 
amelyet továbbra is szakmailag önálló, gazdaságilag részben önálló 
intézményként működtet. Az intézmény gazdálkodási feladatait a Megyei 
Önkormányzat fenntartásában működő BKMÖ Garbai Sándor 
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Kiskunhalas) látja el. 

 
3. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az intézményben folyó nevelési, 

fejlesztési munka korábbi színvonalon történő végzését, az ehhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. 

 
4. A Megyei Önkormányzat továbbra sem vállalja azoknak a szakmai minimum 

feltételeknek a biztosítását, amelyeknek a 2000. augusztus 1-jei időpontig a 
Városi Önkormányzatnak kellett volna eleget tenni. 

 
5. A Megyei Önkormányzat továbbra is biztosítja az intézmény körzetéhez 

tartozók pedagógiai ellátását. 
 
6. A Városi Önkormányzat a feladat ellátását biztosító és tulajdonát képező 

alábbi ingatlanokat – tulajdonjogának fenntartása mellett - 2007. augusztus 1-
jétől továbbra is a Megyei Önkormányzat részére térítésmentes használatra 
átadja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (8) bekezdése 
értelmében: 

• - Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. (hrsz. 3685 950 m2 + 45 m2 közös 
használatban az Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel), 
-A Megyei Önkormányzat térítésmentes használati joga a Kiskunhalas, Kuruc 
vitézek tere 17. (hrsz: 4730/21 200 m2) ingatlanon 2008. július 1-jétől 
megszűnik. 
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7. A Városi Önkormányzat továbbra is beleegyezését adja ahhoz, hogy a 6. 
pontban megjelölt ingatlanokon a térítésmentes használói jog a Megyei 
Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba átadás jogcímen bejegyzés 
fennmaradjon. 
A Városi Önkormányzat a Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. (hrsz.: 4730/21 
200 m2) ingatlanon lévő térítésmentes használói jogot 2008. július 1-jei 
hatállyal az ingatlan-nyilvántartásból törölteti. 

  
8. Az ingatlan biztosításának kötelezettsége és annak költségei a Városi 

Önkormányzatot terhelik. 
 

9. A megállapodó felek – műszaki szakemberek bevonásával – 2007. szeptember 
30-ig áttekintik a feladat ellátására szolgáló ingatlan műszaki állagát. Az erről 
készülő jegyzőkönyvben a megállapodó felek kötelesek rögzíteni az ingatlan 
műszaki állagára vonatkozó adatokat, külön a tulajdonost, külön a használót 
terhelő, de addig el nem végzett felújítási, karbantartási, javítási és 
rekonstrukciós munkálatokat. Ezek későbbiekben történő elvégzésének 
költségei a tulajdonost, illetve a használó önkormányzatot terhelik. 

 
 
10. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az átvett ingatlant a használati jog 

időtartama alatt a rendes gazdálkodás szabályai szerint, rendeltetésszerűen 
használja. Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a megállapodás 
hatályának ideje alatt az ingatlanok tekintetében Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának vagyonrendeletét kell alkalmazni.  

 
11. A Megyei Önkormányzat és a Városi Önkormányzat megállapodnak abban, 

hogy az intézmény részére a feladatok magasabb szintű ellátásához a Városi 
Önkormányzat – további egyeztetések után – újabb helyiségek használatát 
biztosítja. 

 
12. A Megyei Önkormányzat a kiskunhalasi képviselő-testület megbízatása 

lejártát követően a feladatot és az ingatlanokat a Városi Önkormányzatnak 
visszaadja, amennyiben a képviselő-testület az Ötv. 115.§ (5) bekezdése 
alapján döntést hoz a feladat további, általa történő ellátásával kapcsolatban. 

 
13. A Megyei Önkormányzat a használat megszűnése esetén a rendeltetésszerű 

használattal járó értékcsökkenést nem köteles megtéríteni. 
 

14. A használat megszűnésekor a 2000. augusztus 1-ét követően megvalósult ingó 
vagyont gyarapító értéket nyilvántartási értéken a tulajdonos önkormányzat 
köteles megtéríteni a Megyei Önkormányzatnak. A használat megszűnésekor 
az ingatlanvagyont gyarapító értéket a tulajdonos önkormányzat a Megyei 
Önkormányzatnak az alábbiak szerint köteles megtéríteni: 

 
 - A megyei önkormányzat által a saját forrásaiból kifizetett értéknövelő 

költségeket a KSH által évente megállapított inflációs ráta figyelembevételével 
a visszaadást követő költségvetési év március 31-ig. 
-   A más erőforrások bevonásával elért értéknövekedésből az eredeti 
rendeltetéstől eltérő célra történő: 

• elidegenítés esetén: a Városi Önkormányzat vagyonnyilvántartásába 
bekerülő érték és az elidegenítés-kori forgalmi érték közötti különbözet 
50 %-át, 
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• bérbeadás esetén a bérleti díjnak a más forrásból elért értéknövekedés 
aránya szerint megállapított részét, negyedévi bontásban. 

 
15. A Megyei Önkormányzat továbbra is térítésmentesen használja a Városi 

Önkormányzat tulajdonát képező, és 2000. július 25-én jegyzőkönyvileg 
rögzített térítésmentes használatba átvett, ténylegesen a BKMÖ Általános 
Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Logopédiai Szakszolgálata és Nevelési 
Tanácsadója működtetését szolgáló ingó vagyontárgyakat. 
A Megyei Önkormányzat részére 2000. július 25-én átadott -a Városi 
Önkormányzat tulajdonát képező- Logopédiai Szakszolgálat által használt, 1. 
sz. mellékletben részletezett eszközök térítésmentes használati joga 2008. 
július 1-jétől megszűnik. 

 
16. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy a 2000. augusztus 1-je előtt, az 

intézményre vonatkozó esetleges szakmai és beruházási programokból anyagi 
kihatásokkal járó kötelezettségek továbbra is a Városi Önkormányzatot 
terhelik. 

 
17. A Megyei Önkormányzat kijelenti: fenntartja annak jogát, hogy a 

megállapodás időtartama alatt a feladat ellátását végző intézményt 
átszervezheti. A Megyei Önkormányzat e döntésének meghozatala előtt 
legalább 15 nappal tájékoztatja erről a Városi Önkormányzatot. 

 
18. A Városi Önkormányzat vállalja, hogy az intézmény tanulóinak étkeztetését 

változatlan feltételek mellett biztosítja.  
 

19. A Városi Önkormányzat vállalja, hogy közreműködik a sajátos nevelési igényű 
tanulók testnevelését segítő úszásprogramhoz szükséges tanuszodai 
igénybevételéhez a város többi iskolájához hasonlóan a kedvezményes térítési 
lehetőség megteremtésben. 

 
20. A Megyei Önkormányzat a Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. szám alatti 

ingatlanon megszűnő használatakor térítésmentesen a Városi Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátja a 2. számú melléklet A/ pontjában meghatározott 
leamortizálódott nagy értékű tárgyi eszközöket, továbbá a B/ pontjában 
szereplő kis értékű tárgyi eszközöket. 

 
21. A Városi Önkormányzat vállalja, hogy az intézmény fejlesztését szolgáló 

különböző pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást a Megyei 
Önkormányzat által kért határidőre megadja. 

 
22. A jelen megállapodás határozott időre, a Városi Önkormányzat képviselő-

testülete megbízatásának lejártát követő év július 31-ig szól. 
 
23. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 157. §-a, a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. tv. valamint más szakmai jogszabályok az irányadók.  

 
24. Megállapodó önkormányzatok a megállapodásból eredő vitás kérdéseket 

elsősorban egymás között tisztázzák, ennek eredménytelensége esetén 
jogvitájuk rendezésére a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 

 



74 

25. Jelen megállapodást a Bács-Kiskun megye Közgyűlése ………………………..sz. 
Kgy. határozatával, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a ……………………………… sz. Kth. határozatával jóváhagyta. 

 
26. A jóváhagyást követően a megállapodó önkormányzatok képviselőiket 

felhatalmazzák a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens 
Gyovai István Humánszolgáltató Irodavezető 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető, általa: 
Bányai Gábor megyei közgyűlés elnöke 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00015 Új napirendi pont 
 
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Logopédiai Szakszolgálat létrehozása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető: 
 
Jelzi, hogy 10. pontban  helyesen 20 bölcsődei férőhelynek kell szerepelnie, így a 
maximális férőhely:  343 óvodai férőhely és 30 bölcsődei férőhely. 
Ezzel a módosítással  kéri a határozat jóváhagyását. 
 

Kérdések 
 
 

Hozzászólások 
 
 

Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet módosított 
formájának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 21  
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 Szavazás: Nyílt  >573< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 18:29:59 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               15 100.00%   65.22% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               15 100.00%   65.22% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 8     34.78% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
200/2008. Kth 
Logopédiai Szakszolgálat létrehozása. 
 

H a t á r o z a t 
 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2008. augusztus 1-jétől a Bóbita Óvoda, 
Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat intézményében logopédiai szakszolgálat 
indítását rendeli el 2 főállású logopédus alkalmazásával. 
 
 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai 
Szakszolgálat alapító okiratát 2008. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
fogadja el: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, 
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében 
foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1979-ben létesített Bóbita 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai 
 Szakszolgálat 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 
3. Rövid neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Logopédia 

4. Rövidített neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Logopédia 

5. Tagintézménye: Bajza Utcai Tagóvoda 
 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2. 
6. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
7. Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
8. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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9. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-
testülete 
10. Maximális gyermeklétszám: 343 óvodai férőhely 30 bölcsődei férőhely 
Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda 

256 óvodai férőhely (2 db 20, 3 db 22 és 6 db 
25 fős csoportszoba) és 20 bölcsődei férőhely 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
Bajza Utcai Tagóvoda 

87 óvodai férőhely és 10 bölcsődei férőhely 
(3 db 29 fős csoportszoba) 

11. Szakágazati számjel: 851020 
12. Tevékenysége, szakfeladatai: 
Alaptevékenysége: 
• Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80111-5). 
• Sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
továbbá a megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő) 
gyermekek integrált óvodai nevelése (TEÁOR szám: 85.20,  
Szakfeladatszám: 80112-6) 
• Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR 
szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80591-5) 
• Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR 
szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80591-5) 
• Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 88.91, 
 Szakfeladatszám: 85321-1) 
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 
85.20, Szakfeladatszám: 80111-5) 
• Korai fejlesztés (TEÁOR szám: 88.91, 
 Szakfeladatszám: 75195-4) 
• Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29,  
Szakfeladatszám: 55231-2) 
• Logopédiai szakszolgálat (TEÁOR szám: 85.20,  
Szakfeladatszám: 80521-2), Kiegészítő tevékenysége: 
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29,  
Szakfeladatszám: 75195-0 ) 
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 75195-2) 
• Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő 

tevékenység (TEÁOR szám: 85.20,  
• Szakfeladatszám: 75195-4) 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület 
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási 
Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
14. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete látja el. 
15. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
16. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű. 
17. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 
4730/21 hrsz-ú 7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint 
intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2. sz. alatti 630/1 
hrsz-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. 
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak 
ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó 
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vagyonrendelete alapján. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult 
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 
18. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 
folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor 
van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, 
a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
19. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak 
alapján. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 
20. Az intézmény működési területe: Az intézmény az óvodai nevelés feladatának 
ellátásakor a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát 
el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más 
településről is fogadhat gyermekeket. Bölcsődei ellátás tekintetében Kiskunhalas 
város illetékességi területe a felvételi körzet. Az intézmény logopédiai feladatok 
ellátását a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi területén végzi. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 118/2008. Kth. számú 
határozatát. 
 
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Bóbita Óvodák, Bölcsődék és Logopédiai 
Szakszolgálat nevelési programjának, és intézményi minőségirányítási 
programjának módosítását 2008. augusztus 1-jei hatállyal jóváhagyja. 
 
 
Határidő: 2008. augusztus 1. 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Varga Margit intézményvezető,  
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető,  
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00016 Új napirendi pont 
 
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulással logopédiai 
feladatellátásra kötött megállapodás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 

Dr. Várnai László polgármester: 
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Észrevétel nem lévén, javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-
testületnek. 
 
 
No: 22  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >574< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 18:30:20 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               15 100.00%   65.22% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               15 100.00%   65.22% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 8     34.78% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
201/2008. Kth 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulással logopédiai feladatellátásra kötött 
megállapodás. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a logopédiai feladatok ellátására a 
HalasiTöbbcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodást az alábbiak szerint 
fogadja el:  

MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, (székhelye: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., képviseli Belágyi Mihály, a Társulás elnökhelyettese), a 
továbbiakban Társulás, másrészről, Kiskunhalas Város Önkormányzata, (6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., képviseli Dr. Várnai László Kiskunhalas Város 
Önkormányzat polgármestere), a továbbiakban Önkormányzat (együtt a 
továbbiakban: Megállapodó felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek 
szerint: 
 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás megbízza Kiskunhalas Város 
Önkormányzatát, hogy a Társulási megállapodás I. fejezet B) pontjában 
vállalt, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34.§ e) pontjában 
meghatározott logopédiai ellátással kapcsolatos feladatot 2008. augusztus 1-
jétől végezze el a Kiskunhalasi kistérség településein az általa fenntartott 
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Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat (6400 Kiskunhalas, 
Kuruc vitézek tere 17.) intézménye által. 
 

Feladatellátás, feltételrendszer 
 

2. A megállapodó feleknek a feladat ellátásakor tudomásuk van arról, hogy az 
általuk végzett szolgáltatásnak meg kell felelnie a képzési kötelezettségről és a 
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendeletben foglalt 
követelményeknek. 
 

3. Az önkormányzat vállalja, hogy a logopédiai szakszolgálati feladatot ellátó 
intézményét a megbízás ideje alatt fenntartja és a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően működteti. 
 

4. A megállapodó felek vállalják, hogy a logopédiai szakszolgálati feladatok 
ellátása elsősorban az igénybe vevő szerinti helyszínen, utazó vagy helyi 
szakemberek közreműködésével valósul meg. 

 
5. A megállapodó felek kijelentik, hogy a nyilvántartási kötelezettség, az 

adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismerik, és azokat betartják. 
 

6. A társulás vállalja, hogy a kistérség valamennyi településén a szolgáltatások 
elérhetőségéről, az igénybevétel módjáról és feltételeiről a helyben szokásos 
módon, folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.  
 

7. A megállapodás tárgyát képező szolgáltatás igénybevétele a Kiskunhalasi 
kistérség lakosai részére térítésmentes. 
 

8. Az önkormányzat vállalja, hogy az ellátást igénylők számára legalább olyan 
mértékű szolgáltatást nyújt, amilyen mértéket a mindenkori éves költségvetési 
törvény az állami normatív támogatás igénybe vételének feltételéül előír. 

 
 

Finanszírozás 
 

9. A társulás az önkormányzat részére a logopédiai feladat ellátásáért – az 
önkormányzat intézménye által készített feladat-ellátási terv és költségvetés 
alapján – a társulás mindenkori éves költségvetésben biztosítja az ellátáshoz 
szükséges összeget, pénzeszköz átadással.  
 

10. A társulás vállalja, hogy az általa a logopédiai szakszolgáltatásra leigényelt 
normatívát a negyedévet követő hónap 5-ig átutalja az önkormányzat részére. 
 

11. Az önkormányzat vállalja, hogy a logopédiai ellátást végző intézmény és a 
gazdálkodási tevékenységét végző szervezet június 30. és december 31. 
fordulónappal -az igényelt normatíva megjelölésével- részletes pénzügyi 
elszámolást készít és 15 napon belül megküldi a társulás részére. 

 
12. A társulás elszámolást készít az önkormányzat felé minden év július 30-ig és 

január 31-ig. A ténylegesen felmerült költségeket átutalással fizeti meg az 
önkormányzat részére az elszámolást követő hónap 5-ig (december 31-ét 
követően a pénzmaradvány terhére). 
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Adatszolgáltatás, nyilvántartás 
 

13. A társulás vállalja, hogy minden év augusztus 20-ig adatot szolgáltat 
Kiskunhalasi kistérségben lévő települési önkormányzatok körzetében lévő 
intézményekben ellátandó gyermekek / tanulók várható létszámáról a 
szakszolgálatot ellátó intézmény részére. 
 

14. Az önkormányzat vállalja, hogy intézménye folyamatosan vezeti a logopédiai 
ellátással kapcsolatos tanügy-igazgatási dokumentumokat. 

 
15. Az önkormányzat vállalja, hogy a gyermekek, tanulók logopédiai 

szakszolgáltatásáról az ellátó intézmény által készített 1. és 2. számú 
mellékletben meghatározott táblázat szerinti szakmai kimutatást minden év 
június 30. és december 31-ig megküldi a társulás részére. 
 

 
Vegyes rendelkezések 

 
16. E megállapodás 2008. augusztus 1-jétől határozatlan időre jön létre. 

Megállapodó felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor 
megszüntethetik az adott tanév megkezdése előtt legalább 30 nappal.  
 

17. Jelen megállapodást felmondani bármelyik fél részéről a nevelési év/tanév 
utolsó napjával –augusztus 31-ével– lehet, a felmondási szándékról legkésőbb 
6 hónappal korábban köteles döntést hozni és értesíteni a másik felet. 
 

18. A társulás biztosítja, hogy a tulajdonában lévő, az önkormányzatoknak 
(Kiskunhalas, Pirtó, Kunfehértó, Harkakötöny, Tompa, Kelebia, Kisszállás) 
térítésmentes használatba átadott logopédiai fejlesztőszoba berendezéseit, 
eszközeit, felszereléseit a logopédiai szakszolgáltatást végző intézmény a 
feladatellátás erejéig térítésmentesen használhatja. 
 

19. A feladat végrehajtása során a felek kölcsönösen együttműködnek, és 
egymást folyamatosan tájékoztatják. A kapcsolattartásért, a feladatok pontos 
meghatározásáért az esetleges lényeges változásokról való tájékoztatásért 
(különösen, ha az esetszámok a tervezettől 10%-ban eltérnek) a társulás 
részéről a munkaszervezet vezetője, az önkormányzat részéről Humánpolitikai 
Főosztály vezetője a felelős. 
 

20. Amennyiben az önkormányzatnak felróható okból (pl.: téves adatszolgáltatás) 
a társulásnak normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a társulás 
érvényesíti az önkormányzat felé az ellenőrzések (helyi, MÁK, ÁSZ) során 
megállapított kötelezettségeket. 
 

21. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv., valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM. rendeletben foglaltak, 
valamint, a mindenkori évi költségvetési törvény vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
 

22. A megállapodó felek egyetértenek abban, hogy jelen megállapodásból eredő 
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esetleges vitáikat elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem 
vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik a Kiskunhalasi Városi 
Bíróság illetékességét.  
 

23. Jelen megállapodást a megállapodó felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 

 
Kiskunhalas, 2008. június 25 
 

          ____________________________________       ____________________________________ 

Belágyi Mihály 
elnökhelyettes 

Dr. Várnai László 
polgármester 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  
 

 
 
     Ellenjegyző: 
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat  
 
 
 
 
 
 

          ____________________________________       ____________________________________ 

Gyovai István 
intézményvezető 

Dr. Ferenczi Mária 
jegyző 

         Halasi Kistérség Humán Szolgáltató 
Intézménye  

 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat  
 
 

 

   ____________________________________ 

    Varga Margit 
      intézményvezető 

         Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat 
 

 

Záradék 
 
Jelen megállapodást 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ……………………… számú határozatával 
hagyta jóvá. 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás …………………… számú határozatával hagyta 
jóvá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. VárnaiLászló polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető,  
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens 
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Gyovai István Halasi Többcélú Humánszolgáltató Irodavezető 
Varga Margit Bóbita Óvodavezető 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

00017 Új napirendi pont 
 
 
 
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Közművelődési feladatellátás megállapításáról szóló rendelet 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet -tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 23  
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 Szavazás: Nyílt  >575< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 18:31:00 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               15 100.00%   65.22% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               15 100.00%   65.22% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 8     34.78% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület  megalkotta Kiskunhalas Város 
21/2008(VII.01) sz. rendeletét az alábbiak szerint: 
 
 
 
 
 
 

„Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2008/.(VII.01.) sz. rendelete a helyi közművelődési feladatellátás 
megállapításáról szóló 12/1999.(04.27.)Ktr.sz rendelet módosításáról 

 
1.§. 

 
A rendelet 1.§.-a az alábbiakkal egészül ki: 

- az önkormányzat által létrehozott  Kiskunhalasi Művelődési Központ 
Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű 
Társaságra,  

 
3.§. 

 
(1) A rendelet 3.§. (1) bekezdésének első francia bekezdése helyébe az alábbi kerül: 

- Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közművelődési megállapodással, 

(2) A rendelet (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
(2) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait elsősorban a 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal  
(3) A rendelet 3.§.(3) b pontja törölve 

 
6.§. 
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A rendelet 6.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közművelődéssel kapcsolatos feladatai 
ellátása céljából fenntartott Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és 
Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság konkrét feladatait, 
azok minimális mértékét az alábbiak szerint határozza meg. 

 
7.§. 

 
(1) A rendelet 7.§.(1) alábbiak szerint módosul: 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ 
Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 
működéséhez szükséges, az alapító okiratában megjelölt-önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanokat biztosítja. 
 

8.§. 
 
(2) A rendelet 8.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Művelődési Központ Kulturális és 
Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozását évente 
a költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
 (3) A KMK Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű 
Társaság által elért egyéb bevétel elsődlegesen a szakmai munka színvonalának 
emelését, a kötelező feladatok közé sorolt rendezvények számának növelését 
szolgálja. 
 
 (3) A rendelet 8.§.(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A Városi Könyvtár igazgatója a rendezvény és programtervet a tárgyévet megelőző év 
december 31-ig beterjeszti a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztályára. 
A tervet a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság véleményezését követően 
a képviselő-testület a városi költségvetéssel egyidejűleg hagyja jóvá. 
 
(4) A 8.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(5) A kiskunhalasi Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzat a rendezvény és 
programtervét a tárgyévet megelőző év december 31-ig terjesztheti be a Polgármesteri 
Hivatal Humánpolitikai Főosztályára. A programterv támogatásáról a 
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság véleményezését követően a 
képviselő-testület a városi költségvetéssel egyidejűleg dönt.  
 
A 8.§(6) pontja törölve 
 

9.§. 
 

E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző 
gondoskodik.” 
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00018 Új napirendi pont 
 
 
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Civil Alap Közalapítvánnyal kötött közművelődési  megállapodás 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Mester Sándor  Humánpolitikai főosztályvezető: 
 
Ismét összefügg  ez a napirendi pont a következővel, ezért  együtt  mondja el 
bevezetőjét. 
 
Az önkormányzat a kötelező feladatainak ellátására intézményt tart fenn,  vagy jogi 
személyiséggel  rendelkező társasággal illetve  jogi személlyel megállapodást köthet . 
 
Az önkormányzat  a művelődési feladatok ellátásával megbízza a Művelődési 
Központ Non-profit Kft-t, illetve egy korábbi megállapodás alapján, a civil 
szervezetekkel kapcsolatos feladatellátást a Civil Alap Közalapítványnak adja át.  
Az elmúlt évben a képviselő-testület elfogadta a Közművelődési Koncepciót. Az 
előkészítés során megállapították, hogy a Civil Alap Közalapítvány nem kellő 
hatékonysággal látja el a korábbi években ráruházott intézményfenntartói és 
bizonyos  munkáltatói feladatokat, rajta kívülálló okból.  
Ezért tavaly a Civil Alap Közalapítványt az intézmény fenntartói feladatok alól 
mentesítették és csak a civil szervezetek pályázatok során történő támogatását 
végezte el.   
Egy nagy értékű, jól működő intézményről van szó, a Boróka Civil Házról, aminek-, és 
az ott dolgozóknak  sorsát rendezni kell. 
Megoldásnak az tűnik, hogy a Művelődési Központ Non-profit Kft-hez rendelik 
telephelyként  a Boróka Civil Házat és az ott dolgozókat.  
A Civil Ház feladata  egy ifjúsági referatura  megteremtése, egy  elkülönülő Ifjúsági 
Iroda létesítésével. Erre azért van szükség,  mert a pályázatoknál ennek léte már  
előírás. 
Értelemszerűen a Művelődési Központ Non-profit Kft feladatköre kibővül a civil 
szervezetek működésének biztosításával és a város által alapított közalapítványok  
adminisztratív feladatainak ellátásával. 
 
. 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 24  
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 Szavazás: Nyílt  >576< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 18:35:17 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17 100.00%   73.91% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               17 100.00%   73.91% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     26.09% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
202/2008. Kth 
Civil Alap Közalapítvánnyal kötött közművelődési megállapodás módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Civil Alap Közalapítvánnyal közművelődési 
megállapodást köt a mellékletben megfogalmazottak szerint. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
  Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető    
            Dr. Bodnár Zoltán  Civil Alap Közalapítvány Kuratórium elnöke 
 
2. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a 2008. március 10-én megkötött 
támogatási szerződés módosításával.  
A Civil Alap Közalapítvány a Boróka Civil Ház működtetésével kapcsolatban 2008. 
június 26. után új kötelezettséget nem vállalhat, intézkedjen a folyó kötelezettségek 
elszámolásáról és az intézmény anyagi és eszköz állománya átadásának 
előkészítéséről a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaság felé. Az eddig – időarányosan – felhasznált 
összegről – a fennálló kötelezettségek kimutatásával együtt - július 15-ei 
fordulónappal készüljön tételes elszámolás. A Civil Alap Közalapítvány számláján a 
130/2008. Kth.sz. határozat szellemében, az előzetesen betervezett pályázati 
alaprész 2,7 MFt.-tal csökkentett összege 300 000, azaz háromszázezer forint 
pályázati alap kerüljön elkülönítésre a 2008. évben megkötött támogatási szerződés 
terhére.   A Civil Alap Közalapítvány elnöke és a Kiskunhalasi Művelődési Központ 
Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
kezdeményezzék a dolgozók felé a fennálló munkaszerződések módosítását az új 
intézményi struktúrának megfelelően. A munkajogi intézkedések határideje 2008. 
július 30. Az átadás-átvétel a Polgármesteri Hivatal humánpolitikai és 
városfejlesztési főosztályának bevonásával szintén 2008. július 30-ig történjen meg. 
A Képviselő-testület a következő költségvetés módosításakor az elszámolást és a Civil 
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Alappal fennálló szerződés módosítását követően intézkedik a szükséges 
költségvetési átcsoportosításokról 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
   Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési     
 Non-profit   Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 

      Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető    
           Dr. Bodnár Zoltán  Civil Alap Közalapítvány elnöke 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
  Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető    
           Dr. Bodnár Zoltán Civil Alap Közalapítvány elnöke 

Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési     
Non-profit  Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amelyet egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, 
Hősök tere 1.), képviseli: Dr. Várnai László polgármester, (továbbiakban: 
Önkormányzat), másrészről a Civil Alap Közalapítvány (6400 Kiskunhalas, 
Kossuth u. 21.), képviseli: Dr. Bognár Zoltán kuratóriumi elnök. (továbbiakban: 
Közalapítvány) kötöttek, alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett. 
 

A szerződés célja 
 
1.) Az Önkormányzat Kiskunhalas Város civil szervezetei működési feltételeinek 

javításáért közös közművelődési, kulturális szükségletei biztosításáért viselt 
felelőssége tudatában, ennek a feladatának sikeres elvégzése érdekében az 
1990. évi LXV. törvény 8.§-ában írt helyi közszolgáltatásként  megbízza a 
Közalapítványt 2008. július l. napjától 2013. december 31-ig e szerződésben 
felsorolt civil szervezetek segítő és közművelődési tevékenységekkel. 

 
2.) Szerződő felek rögzítik, hogy a civil szféra és civil társadalom, valamint a 

közművelődés területén egymás érdekeinek kölcsönös figyelembe vételével, együtt 
kívánnak működni. Tevékenységük összehangolásával és lehetőségeik 
kihasználásával a civil szervezetek működési feltételeinek javítását, a 
közművelődési szolgáltatások minőségének javítását, a város polgárságának 
érdeke és igénye szerinti választék bővítését célozzák meg.  

 
3.) Az önkormányzat tulajdonát képezi Kiskunhalas Kossuth u. 21. sz. alatt, „civil 

ház” funkciójú ingatlan. Az önkormányzat a civil ház üzemeltetéséről az általa 
alapított Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési 
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodik.  

 
 
 



88 

4.) A civil szervezetek tevékenységének segítésére, közművelődési feladatok 
ellátására a Közalapítvány alapító okirata alapján jogosult.  

A szerződés tárgya 
 

I. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint alapító megbízza a Civil Alap 

Közalapítványt az alábbi feladat folyamatos ellátásával: 

 
1.) A művelődéspártoló és művészeti tevékenységet folytató egyesületek, 

alapítványok, egyéb közösségek, hagyományőrző, értékteremtő 
tevékenységgel foglalkozók, valamint kiskunhalasi polgárok, intézmények, 
médiák számára, akik rendszeres működésük során magas színvonalú 
kulturális tevékenységet folytatnak, tevékenységükkel művelődésszervező 
feladatot látnak el, nyújtson pénzügyi támogatást. 

 
2.) A pénzügyi támogatás folyósítása az évente két alkalommal kiírt pályázat 

útján történik. 
 
3.) Saját lehetőségeinek keretein belül a civil szervezeteknek nyújtott segítség 

kapcsán közművelődési tevékenységet is végez ilyenek különösen: civil 
fórumok, konferenciák, előadások szervezése, ismeretterjesztés. 

 
II. 

 
1.) A I. pontban megfogalmazott feladatok megvalósítására az önkormányzat 

költségvetési rendeletében, a közművelődési megállapodásban rögzítettek 
szerint a Közalapítvány számára az Önkormányzat támogatást biztosít. 

 
2.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az éves pályázatra nyújtott támogatás 

összegét átutalja a Közalapítvány számlájára a jóváhagyott éves költségvetési 
rendeletet követően. 

 
3.) Felek együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 

Közalapítvány további állami, pályázati, alapítványi….stb. támogatáshoz 
jusson, az így nyert pénzösszegek nem csökkentik az önkormányzat éves 
támogatását. 

 
4.) A Közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési 

megállapodásban rögzített feladatai elvégzésére részletes éves munkatervet 
készít, kialakítja  a pályázatok kiírásának, elbírálásának és 
ellenőrzésének rendjét az SZMSZ-ben megfogalmazottaknak 
megfelelően, s azt tárgyévet megelőző év október 31-ig az 
Önkormányzathoz beadja. 

 
IV. 

 
1.)  A jelen megállapodásban meghatározott közhasznú szolgáltatások körét az 

Önkormányzat a Közalapítvánnyal történt egyeztetés alapján közös 
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megegyezéssel felülvizsgálhatja, illetve módosíthatja, új tevékenységeket 
vonhatnak a közhasznú megállapodás hatálya alá.  

 
2.) A Közalapítvány köteles az Önkormányzatot a működéséről rendszeresen 

tájékoztatni, valamint a statisztikai információs szolgáltatásoknak eleget tenni. 
 

3.) E szerződés teljesítése során a Közalapítványt a kuratórium elnöke, (vagy az 
általa megbízott dolgozók), az Önkormányzatot Kiskunhalas Város 
Polgármestere iránymutatásai szerint a Polgármesteri Hivatal Jegyzője, vagy 
az általa kijelölt hivatali dolgozó képviseli. 

 
4.) E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében, a vonatkozó 

jogszabályok – különösen az 1997. évi CXL. törvény, az 1959. évi IV. törvény, 
az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései, irányadók. 

 
5.) Az esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és közös 

megegyezés útján kívánnak eljárni.  
 
Kiskunhalas, 2008. június 25 
 
 Dr. Várnai László Dr.Bognár Zoltán 
 polgármester kuratórium elnöke 
 
 
 

00019 Új napirendi pont 
 
 
 
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési 
megállapodás módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 
 

Hozzászólások 
 

 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 25  
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 Szavazás: Nyílt  >577< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 18:35:39 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17 100.00%   73.91% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               17 100.00%   73.91% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     26.09% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
203/2008. Kth 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft-vel 
kötött közművelődési megállapodás. 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ 
Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
közművelődési megállapodást köt a mellékletben megfogalmazottak szerint. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közművelődési 
megállapodás aláírására. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 

2. A Civil Alap Közalapítvány intézkedjen a folyó kötelezettségek elszámolásáról 
és az intézmény anyagi és eszköz állományának átadása előkészítéséről a 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társaság felé.    Az eddig – időarányosan – felhasznált 
összegről – a fennálló kötelezettségek kimutatásával együtt - július 15-ei 
fordulónappal készüljön tételes elszámolás. A Civil Alap Közalapítvány elnöke 
és a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője kezdeményezzék a dolgozók felé a 
fennálló munkaszerződések módosítását az új intézményi struktúrának 
megfelelően. A munkajogi intézkedések határideje 2008. július 30. Az átadás-
átvétel a Polgármesteri Hivatal humánpolitikai  főosztályának bevonásával 
szintén 2008. július 30-ig történjen meg. 

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
     

3. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy szólítsa fel a Kiskunhalasi 
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetését, hogy az új feladatkörnek és az átvett 
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pénzeszközöknek megfelelően módosítsa üzleti tervét és azt nyújtsa be a 
Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület a soron következő költségvetés 
módosításakor az elszámolást és a Civil Alappal fennálló szerződés 
módosítását követően, az üzleti terv elfogadása esetén intézkedik a szükséges 
költségvetési átcsoportosításról. 

 
Határidő: 2008. október 30. 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
   
 A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 

Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-
profit   Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 

 Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető    
     Dr. Bodnár Zoltán Civil Alap Közalapítvány elnöke 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amelyet egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, 
Hősök tere 1.), képviseli: Dr. Várnai László polgármester, (továbbiakban: 
Önkormányzat), másrészről a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és 
Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas, 
Bokányi D. u 8.), képviseli: Király Gábor ügyvezető (továbbiakban: KMK Kulturális és 
Közművelődési  Kft ) kötöttek, alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett. 
 

A szerződés célja 
 
1.) Az Önkormányzat Kiskunhalas Város polgárainak közös közművelődési, kulturális 

szükségletei biztosításáért viselt felelőssége tudatában, ennek a feladatának 
sikeres elvégzése érdekében az 1990. évi LXV. törvény 8.§-ában írt helyi 
közszolgáltatásként a KMK Kulturális és Közművelődési  Kft  2008. július l-től 
napjától, 2013. december 31-ig e szerződésben felsorolt közművelődési, 
kulturális, oktatási, szervezési, közvetítői, szórakoztató, információs 
tevékenységgel bízza meg.  

 
2.) Szerződő felek rögzítik, hogy a közművelődés területén egymás érdekeinek 

kölcsönös figyelembe vételével együtt kívánnak működni. Tevékenységük 
összehangolásával és lehetőségeik kihasználásával a színvonalas közművelődési 
szolgáltatás minőségének javítását, a város polgárságának érdeke és igénye 
szerinti választék bővítését célozzák meg.  

 
3.) Az önkormányzat tulajdonát képezi, illetve használatában van a Kiskunhalas 

Bokányi Dezső u. 8. sz. alatti, a Kiskunhalas Hősök tere 1.sz. alatti, a 
Kiskunhalas Kossuth u. 2l.sz.alatti  és a Kiskunhalas Szabadkai u. 1. sz. alatti, 
az 1997. évi CXL. törvény 74.§ szerinti, közművelődési funkciójú ingatlan. Az 
önkormányzat a közművelődési ingatlanok üzemeltetéséről az általa alapított 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodik.  
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4.) A közművelődési feladatok ellátására a Korlátolt Felelősségű Társaság  alapító 
okirata alapján jogosult. A tevékenységeit, várható költségeit és bevételeit a 
tevékenységével összefüggően beszedhető díjakat, jegyár-bevételeket a 
Korlátolt Felelősségű Társaság Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti 
terve tartalmazza. 

 
5.) A Korlátolt Felelősségű Társaság vállalja, hogy a – vagyon leltár alapján – 

üzemeltetetésébe adott ingatlanokat, a használatába átadott eszközökkel együtt, 
a tevékenységre vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági 
engedélyekben előírtaknak megfelelő módon üzemelteti, ennek keretében ott 
alapvetően a kiskunhalasi lakosság részére biztosítja a közművelődés 
lehetőségét. 

 

A szerződés tárgya 
 

I. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint alapító megbízza a Kiskunhalasi 

Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt 

Felelősségű Társaság az alábbi közművelődési feladatok folyamatos ellátásával: 

 
1.) A Korlátolt Felelősségű Társaság feladata az állami, nemzeti, városi ünnepek, 

fesztiválok és egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása, a megrendelővel 
egyeztetett szakmai és költségvetési tervezet, a Kft  üzleti terve  alapján.  

 
2.) Feladata az önkormányzat által alapított közalapítványok teljes körű 

adminisztrációja, beleértve a  kuratóriumi ülések összehívását, 
jegyzőkönyveinek és határozatok könyvének vezetését, a közhasznúsági 
jelentések nyilvánosságra hozatalát.  

 
3.) Kiemelt figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési, kulturális 

élete fejlesztésére, az iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, 
tanfolyamok tevékenységének szakmai támogatására, az élet minőséget és élet 
esélyt javító formák működtetésének segítésére. Igazodva a tanévhez óvodástól a 
középiskolás korosztályig gyermek és ifjúsági bérletes színházi előadások és 
hangverseny sorozatok megszervezésében és megrendezésében közreműködik. 

 
4.) Az intézményen belül annak részeként, de elkülöníthetően megjelenő 

Ifjúsági irodát, ahhoz szükséges ifjúsági referensi státuszt hoz létre, az 
ifjúsági korosztály széleskörű tájékoztatásához folyamatosan biztosítja a 
szükséges információkat. Gondoskodik a városban élő fiatalok igényeinek 
megfelelő, szórakoztató, hasznos szabadidő eltöltéséhez szükséges 
programokról. Az ifjúsági referens pályázatokat ír a feladatkörének 
megfelelően, a Város Ifjúsági Koncepcióját figyelembe véve végzi 
munkáját. A közművelődési feladat megvalósításában közreműködő 
alkalmazott szakképzettségét illetően a felek a vonatkozó 
jogszabályokban megfogalmazott követelményeket tekintik mérvadónak.  

 
5.) A Korlátolt Felelősségű Társaság erősíti a város hagyományainak ápolását, 

értékeinek védelmét, a polgári életmód fejlesztését. Ezen belül lehetőséget biztosít 
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a helyi művészeti értékek bemutatására, segíti a művelődési szokások 
gazdagítását. Információt nyújt, pályázati munkát segíti. Rendszeresen 
szervez képző és fotóművészeti kiállításokat, különös tekintettel a városban, 
valamint a térségben fellelhető értékek és alkotók megismerése érdekében. 

 
6.) Bemutatkozási lehetőséget ad az oktatásban szerepet vállaló iskoláknak és 

egyesületeknek, illetve művészeti előadásokat szervez. 
 
7.) A városban működő énekkarok, zenekarok, művészeti együttesek, csoportok 

kiemelkedő bemutatóihoz (fesztiválok, találkozók) kedvezményes szolgáltatásokat 
nyújt. 

 
8.) A Művelődési Központban működő klubok, körök, egyesületek, civil szervezetek, 

művészeti csoportok részére helyiség és szakmai segítség biztosítása. 
 
9.) A Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai kapcsolatot tart fenn a civil 

szervezetekkel, támogatja a különböző életkorú és értékrendszerű civil 
szervezetek közismertségének növelését, számukra bemutatkozási és találkozási 
lehetőséget biztosít. 

 
10.) A társaság helyet ad előzetes egyeztetés alapján karitatív szervezetek 

jótékonysági rendezvényeihez.  
 
11.) Feladata speciális szórakozási alkalmak megteremtése a város időskorú 

lakossága, egyesületei számára.  
 
12.) A város oktatási intézményei részére a melléklet szerint alkalommal szimbolikus 

összegért biztosítja a Korlátolt Felelősségű Társaság helyiségeit reprezentatív 
ünnepségeik megrendezésére.  

 
 
13.) Helyet biztosít a tanulóifjúságot érintő összejövetelekhez (tanácskozások, 

tudományos előadások, vitaestek), kulturális igényeik színvonalas 
gazdagításához (színházi műhely, zenei estek, táncház).  

       A szabadidő kulturált környezetben történő eltöltéséhez fokozatosan megteremti a 
minőségi feltételeket, büfét működtet és bővíti azokat a lehetőségeket az épület 
közösségi terében, amelyek a napi tájékozódást elősegítik (sajtóolvasás, tv, 
internet). 

 
14.) A kapcsolatrendszerek fejlesztése érdekében a helyi társadalom közösségi 

életének működését vállalkozói találkozók, szakmai bemutatók, tanácskozások 
szervezésével segíti. A Korlátolt Felelősségű Társaság a rendelkezésére álló 
helyiségeiben és szakmai erőforrásai igénybevételével a tevékenység jellegétől 
függően kedvezményes és piaci áron nyújt szolgáltatásokat a város civil 
szervezetei, polgárai, önszerveződő közösségei és más egyéb szervezetei részére. 
Ez alól kivételt képeznek az önkormányzat által finanszírozott, az 1. sz. 
mellékletben felsorolt szervezetek és tevékenységek. 

 
15.) Általános nyitvatartási idő alatt információs szolgáltató tevékenységet végez, a 

lakosság részére az országos és helyi kulturális programokról. 
Programkínálatával a lakosság számára havonta jelenik meg műsorajánlatával. 
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16.)Helyet biztosít a Szabadkai u.1.sz alatti un. „Néptáncház” helyiségeiben a Halas 
Táncegyüttes tevékenységéhez. A „Néptácház” használati rendjéről külön 
„Házirend” készül, mely jelen megállapodás függelékét képezi. 

 
17.) Helyet biztosít a városban működő civil szervezetek részére a Kossuth u. 21.sz. 

alatti un.     Boróka Civilházban. 
 

II. 
 
1.) Korlátolt Felelősségű Társaság a használatra átadott 6400 Kiskunhalas, 

Bokányi D. út 8. szám alatti épület nyitvatartási idejét az igénybevételtől függően, 
de minimum heti 73 órában határozza meg.  

 
 
 
2.) Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2008. július l. napjától kezdődően a bővített 

feladatok céljára  a tulajdonában  álló 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 21.sz. 
(hrsz.: 4816) Boróka Civil-és Ifjúsági Ház ingatlan használati jogát térítés nélkül a 
Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezésére bocsátja. Önkormányzat 
ugyancsak ingyenesen Korlátolt Felelősségű Társaság használatába adja 
ezen ingatlanokhoz tartozó leltár szerinti ingóságokat feladatellátás céljából. 

 
 
3.) Boróka Civil-és Ifjúsági Ház igénybevételnek megfelelő nyitva tartása minimum 

heti 73 órában. Az Ifjúsági iroda esetében szem előtt tartva, hogy a diákok, 
gyerekek főként délután, este és szombat, vasárnap érnek rá, ezt 
figyelembe véve, főként a hétvégi nyitva tartást preferálva, előtérbe 
helyezve.  

 
4.) A közművelődési feladat megvalósításában közreműködők szakképzettségét 

illetően az irányadóak a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet, 2/1993.(I.30) MKM 
rendelet 1997.CXL.törvényben  megfogalmazott követelmények.  

 
5.) Az alapító Kiskunhalas Város Önkormányzata megbízza továbbá a Korlátolt 

Felelősségű Társaságot, hogy a tevékenységét a város kulturális életének 
hagyományait figyelembe véve tervezze. Ennek érdekében működjön közre a 
kulturális szolgáltatást nyújtó önkormányzati és egyéb kulturális tevékenységet 
végző szervezetekkel. A kiemelt nagy rendezvények pl. Város Napja, Gyermek 
Nap, Szüreti Karnevál, stb. szervezése során hangolja össze programjaikat, 
nyújtsanak be közös pályázatokat.  
Mint főrendező, a Korlátolt Felelősségű Társaság fogja össze a kulturális 
rendezvényeket, a megállapodás mellékletében tematikusan is rögzített, 
önkormányzat által megrendelt programsorral együtt. 

 
6.) A fentiekben megfogalmazott feladatok megvalósítására az üzleti tervben, a 

közművelődési megállapodásban, valamint annak mellékletében rögzítettek 
szerint a Közhasznú Társaság számára az alapító Kiskunhalas Város 
Önkormányzata támogatást biztosít. 

 
7.) Az önkormányzat vállalja, hogy az éves támogatás összegét havi ütemezésben 

minden hónap utolsó napjáig a Kft. által előre leadott finanszírozási ütemterv 
alapján átutalja a Kft. számlájára. 
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8.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat az 1.sz. 
mellékletben meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más további 
feladattal is meg kívánja bízni a Kft-t, úgy annak finanszírozását a felek külön 
megállapodásban fogják rögzíteni. 

 
9.) Felek együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Kft. további 

állami, pályázati, alapítványi….stb. támogatáshoz jusson, az így nyert 
pénzösszegek nem csökkenthetik az önkormányzat éves támogatását. 

 
10.) A Korlátolt Felelősségű Társaság saját költségvetése terhére fizeti a kötelező 

könyvvizsgálói díjat, és fizeti továbbá a 3 tagú Felügyelő Bizottság tiszteletdíját. 
 
11.) A Korlátolt Felelősségű Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az 

önkormányzat által megrendelt programok műsortervét, a részletes 
költségkalkulációval együtt a rendezvény előtt 1 hónappal bemutatja az 
önkormányzat részére. 

 

 

A szolgáltatások teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök 
 

III. 
 
1.) Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2008. július l. napjától kezdődően az e célra 

rendelkezésre álló 6400 Kiskunhalas, Bokányi D. út 8. sz. (hrsz.: 4660) 
Közösségek Háza, Kiskunhalas Hősök tere1. sz (hrsz.:1) Városi Filmszínház, 
Kiskunhalas Szabadkai u.1. (hrsz.:4521) Néptánc Ház, a Boróka Civilház, 
Kiskunhalas, Kossuth u. 21. (hrsz:4816) ingatlanok használati jogát térítés nélkül 
a Kft. rendelkezésére bocsátja. Önkormányzat ugyancsak ingyenesen Kft. 
használatába adja ezen ingatlanokhoz tartozó leltár szerinti ingóságokat 
feladatellátás céljából. 

 
2.) A III/1-es pontban leírt ingatlanok és ingóságok karbantartási, javítási 

kötelezettsége a Kft-t terheli, a felújítás a tulajdonos Önkormányzatot terheli. 
 
3.) A meglévőkön felül, a feladatellátáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzése 

az eszközállomány gyarapítása annak pótlás a Kft. feladata. 
 
4.) A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti címeken látja el az üzleti 

tervében és ezen közhasznú szerződésben meghatározott, rögzített közművelődési 
feladatokat. 

 
5.) A Korlátolt Felelősségű Társaság vállalja, hogy a tulajdonába átadott, 

közművelődési tevékenységének folytatásához szükséges további eszközöket a jó 
gazda gondosságával óvja meg, azokat nem idegeníti el.  

 

Záró rendelkezések 
 

IV. 
 



96 

1.) A jelen szerződésben meghatározott közhasznú szolgáltatások körét az 
önkormányzat a Korlátolt Felelősségű Társasággal történt egyeztetés alapján 
közös megegyezéssel felülvizsgálhatja, illetve módosíthatja, új tevékenységeket 
vonhatnak a közhasznú megállapodás hatálya alá.  

 
2.) E megállapodás 1.sz. melléklete tartalmazza a tárgyévi megrendelt 

közművelődési szolgáltatások körét. 
 
3.) Az 1.sz. melléklet szerinti megrendelendő közművelődési szolgáltatások körét 

Felek tárgyévet megelőző év október 31-ig összeállítják és azt jóváhagyás 
végett a Felügyelő-bizottság, valamint a Képviselő-testület elé terjesztik a 
költségvetésről szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg. 

 
 
4.) Az 1.sz melléklet szerint elvégzendő közművelődési szolgáltatásokat és azok 

díjait az Üzleti terv mellékletét képező feladat-és likviditási tervvel együtt kell 
értelmezni. 

 
5.) A Korlátolt Felelősségű Társaság köteles az Önkormányzatot a működéséről a 

társasági követelmények szerint rendszeresen tájékoztatni, valamint a statisztikai 
információs szolgáltatásoknak eleget tenni. 

 
6.) E szerződés teljesítése során a Korlátolt Felelősségű Társaság az ügyvezető 

igazgató, (vagy az általa megbízott dolgozók), az Önkormányzatot Kiskunhalas 
Város Polgármestere, - iránymutatásai szerint a Polgármesteri Hivatal Jegyzője, 
vagy az általa kijelölt hivatali dolgozó képviseli. 

 
7.) E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében, a vonatkozó 

jogszabályok – különösen az 1997. évi CXL. törvény, az 1959. évi IV. törvény, a 
gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, az 1997. évi CLVI. 
törvény rendelkezései, irányadók. 

 
8.) E szerződésben foglaltak teljesítéséről a Társaság éves beszámolója, valamint 

közhasznúsági beszámolója keretében ad számot.  
 
9.) Az esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és közös 

megegyezés útján kívánnak eljárni. Az Önkormányzat társasági hatáskört 
kizárólag abban az esetben von magához, amennyiben a Felügyelő Bizottság, 
illetve a könyvvizsgáló jelentéséből arra lehetne következtetni, hogy a társaság cél 
szerinti tevékenysége, illetőleg gazdálkodásának biztonsága veszélyeztetett.  

 
 
Kiskunhalas, 2008. június 25. 
 
 
 
 Dr. Várnai László Király Gábor 
 polgármester ügyvezető 
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00020 Új napirendi pont 
 
20./  NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Alapító Okiratának 
módosítása. 
 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Mester Sándor  Humánpolitikai Főosztályvezető: 
 
A TEAOR számok módosítása következtében  a felsőfokú szakképesítés végzésének   
száma megváltozik. 
Továbbá egy új ellátási forma jelenik meg. Az iskolarendszerű oktatásban megjelenő 
szakmákat nem kell külön akkreditációs  eljárásnak alávetni a szakképzési törvény 
módosításából következően  Ezzel jobban  meg tud jelenni az intézmény  a 
felnőttoktatásban.  
 
Az Alapító Okirat  ezen módosításainak elfogadásához  kéri a képviselők 
hozzájárulását. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja  és a határozat-tervezet elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát. 
 
No: 26  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >578< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 18:37:44 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17 100.00%   73.91% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               17 100.00%   73.91% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     26.09% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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204/2008. Kth 
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
 
1. A Képviselő-testület a II. RÁKÓCZI FERENC MEZŐGAZDASÁGI, KÖZGAZDASÁGI, 
INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, 
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében 
foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1950-ben létesített 
Középfokú Mezőgazdasági Technikum jogutódjaként a II. Rákóczi Ferenc 
Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium alapító 
okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, 
 Közgazdasági, Informatikai 
 Szakközépiskola és Kollégium 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 39. 

3. Rövid neve: II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium 

4. Rövidített neve: II. Rákóczi F. Szki. És Koll. 

5. Tagintézménye: Kollégium Kiskunhalas, Majsai u. 2. 

6. Telephelyei: Tanműhely Kiskunhalas, Majsai u. 2. 

 Tanműhely (számítástechnika) Kiskunhalas, Bokréta 
u. 1. 

 Csillagvizsgáló Kiskunhalas, Kossuth u. 43. 

7. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

8. Típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény 

9. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

10. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-
testülete. 

11. Munkarend: nappali 

12. Évfolyamok száma: 9– 12. (4 évf.) 

 13– 14. (2 évf.) 

13. Maximális tanulólétszám: 9– 12. évf. 420 fő 
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 13– 14. évf. 210 fő 

 összesen 630 fő 

 kollégium: 50 fő 

14. Költségvetési törzsszáma: 338877 

15. Szakágazati számjel: 853100 
16. Tevékenysége, szakfeladatai: 
A II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 
Kollégium 4 általános műveltséget megalapozó középiskolai évfolyammal, a 
középiskola befejezését követően szakképzési évfolyamokkal és kollégiummal 
működő nevelési-oktatási intézmény. A tanulók részére kollégiumi, tanulószobai és 
diákétkeztetési ellátást nyújt. 

Alaptevékenysége: 

• Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.31, 
Szakfeladatszám: 80217-7) 
• Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
(TEÁOR szám: 85.32,  
Szakfeladatszám: 80224-1) 
• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.90,  
Szakfeladatszám: 55131-5) 
• Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.59, 
Szakfeladatszám: 80401-7) 
• Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.32, 
Szakfeladatszám: 80402-8) 
• Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés (TEÁOR szám: 85.42, Szakfeladatszám: 
80341-6) 
• Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás (TEÁOR 
szám: 85.32, Szakfeladatszám: 80226-3) 
• Diáksport (TEÁOR szám: 93.19,  
Szakfeladatszám: 92403-6) 
• Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01,  
Szakfeladatszám: 92312-7) 
• Oktatható szakmák: 
 Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 55 5423 02 

 Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 3436 03 

 Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 3436 01 

• Kollégiumi intézményi étkezés (TEÁOR szám: 56.29,  
Szakfeladatszám: 55233-4) 
• Iskolai intézményi étkezés (TEÁOR szám: 56.29,  
Szakfeladatszám: 55232-3) 
Kiegészítő tevékenysége: 

• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29,  
Szakfeladatszám: 75195-0) 
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.31, 
Szakfeladatszám: 75195-2), 
• Egyéb nem bolti kereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, 
 Szakfeladatszám: 52691-5) 
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• Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások (TEÁOR szám: 91.02,  
Szakfeladatszám: 93093-2) 
• Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR szám: 68.20,  
Szakfeladatszám: 55142-5) 
• Üdültetés (TEÁOR szám: 55.20, 
Szakfeladatszám: 55141-4) 
17. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza 
meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság 
feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

18. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

19. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 

20. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4752 
hrsz.-ú 5927 m2 területű és 4753 hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan 
(számítástechnika), a 6022/1 hrsz-ú 40622 m2 területű ingatlan (kollégium), a 
6022/3 hrsz-ú 34404 m2 területű ingatlan (tanműhely), 4751/2A/16 és 4751/2A/17 
hrsz.-ú 2x34 m2 területű ingatlan (Csillagászati Obszervatórium), valamint a 4753 
hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan, illetve a 1494/2 hrsz.-ú 1057 m2 területű ingatlan 
(Kunfehértó Kárász u. 4.) a rajta levő épületekkel. 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott  eszközök. 
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak 
ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó 
vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult 
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.  

21. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 
folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor 
van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, 
a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez 
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 

22. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak 
alapján. Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan 
gazdálkodik. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója 
gyakorolja. 

23. Az intézmény működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat 
lát el. 

A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 127/2008. Kth. számú 
határozatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
 Klein Imre igazgató,  
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető,  
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00021 Új napirendi pont 
 
 
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Családi napközik feladat-ellátási szerződésének felbontása. 
 
Írásos előterjesztés mellékleve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
Az elmúlt évi  ellenőrzés során  észrevételezték, hogy a normatíva igénylés nem 
szabályos. Az észrevétel kapcsán már történt egy szerződés módosítás.  
 
Jelenleg öt családi napközi működik a városban. Át kell alakítani a családi napközit 
non-profit jellegű vállalkozásra, vagy  társulási formára, ami lehetőséget biztosít a 
normatíva 100 %-os igénylésére. 
Több fordulós tárgyalás során megállapodtak a mellékletben foglalt szerződés 
szerint. 
A módosítást bejelentik  2008.  július 31-ig a Magyar Állam Kincstárnak, hogy a 2009 
évi normatívát  az érintett családi napközik megkaphassák. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
 
No: 27  
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 Szavazás: Nyílt  >579< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 18:41:54 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   86.96% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   86.96% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     13.04% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
205/2008. Kth 
Családi Napközik Feladat-ellátási Szerződésének felbontása. 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a fenti Családi Napközikkel 2007. 
áprilisában kötött Feladat-ellátási Szerződéseket visszamenőleg 2008. május 
31. napjával felbontja. 

2. A Képviselő-testület 2008. július 1. napjától jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzata által a Családi Napközikkel a melléklet szerint megkötött, 
egységes szerkezetbe foglalt Ellátási Szerződéseket. 

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Családi Napközikkel újonnan megkötött Ellátási Szerződések aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Simon István népjóléti osztályvezető általa: 
Érintett  gyermekjóléti vállalkozók 
László Mária  Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

Ellátási Szerződés 
 
amely létrejött egyrészről  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas, Hősök tere 1. (a 
továbbiakban: Önkormányzat) 

 
másrészről Családi napközit működtető neve (személyi adatok, lakóhely) által 
működtetett, Kiskunhalas Város Jegyzője által a (műk.eng. száma). számon, 
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Kiskunhalas Város közigazgatási területén 7 férőhellyel határozatlan időre 
engedélyezett Kiskunhalas, (…) szám alatti székhelyű Családi Napközit, 
mint kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményt működtető (a 
továbbiakban: vállalkozó)   

 
között az alábbiak szerint: 
1. Az Önkormányzat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 43.§-ában, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 46-50.§-
aiban meghatározott kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtó Családi Napközi 
tevékenységet, mint önkormányzati feladatot (működtető neve, székhelye) szám 
alatti székhelyű vállalkozó részére átadja, azaz az önkormányzati 
feladatot vállalkozó útján látja el.     

 
2. E szerződés alapján a vállalkozó vállalja, hogy a kisgyermekek napközbeni 

ellátását, mint önkormányzati feladatot – érvényes működési engedély 
birtokában, a működési engedélyben foglaltak alapján – az általa létesített 
Családi Napköziben a Város közigazgatási területén a hatályos jogszabályi 
előírásoknak, szakmai-módszertani követelményeknek és a Szakmai Programnak 
megfelelően végzi.  

 
3. Az Önkormányzat a Családi Napközi tevékenység ellátása után saját forrásból 

2008. július 1. napjától 2008. december 31. napjáig 6 hónapon keresztül havonta, 
gyermekenként azonos mértékű önkormányzati támogatást biztosít a Vállalkozó 
részére.  
Az Önkormányzat minden hónapban a tárgyhónapról a tárgyhónapot követő 
hónap 10. napjáig leadott nyilvántartás (1. számú és 2. számú melléklet az 
ellátott gyermekekről és gondozási napokról) és a támogatott által kiállított 
készpénzfizetési számla alapján a beiratkozott és az intézményben gondozott 
kisgyermekek (legfeljebb a működési engedélyben engedélyezett 
gyermeklétszám) után (havonta gondozott gyermekekre és gondozási napokra 
lebontva) 6 250 Ft összegű támogatást a Vállalkozó részére a tárgyhónapot 
követő hónap 20. napjáig kifizet, illetve a Vállalkozó által megadott 
pénzintézetben vezetett számlaszámára átutal.  
 

4. A Vállalkozó a Családi Napközi igénybevételéről a tárgyhónapban intézményi 
jogviszonyban lévő gyermekekről az 1. számú melléklet szerint, továbbá a Családi 
Napközibe beiratkozott és ellátott gyermekekről, valamint a tárgyhónapban a 
gondozási napok számáról a 2. számú melléklet szerinti havi összesítő 
nyilvántartást vezet. A támogatott a két nyilvántartó lapot minden hónapról, a 
tárgyhónapot követő hó 10. napjáig továbbítja a Polgármesteri Hivatal Népjóléti 
Osztályához. Ha a gyermek kiiratkozik a Családi Napköziből, a kiiratkozás napját 
az 1. számú mellékletben fel kell tüntetni. A kiiratkozott gyermek után – az 
intézményi jogviszony megszűnésének napjáig – a vállalkozót időarányos 
támogatási összeg illeti meg.   

 
5. A Vállalkozó a Családi Napközi feladatot (ellátás székhelye) szám alatti 

ingatlanban látja el a szükséges tárgyi, szakmai, működési és személyi feltételek 
általa történő biztosításával.  

 
 
A vállalkozó a Családi Napközi feladatainak ellátásához minden szükséges 
szakmai feltételről, továbbá a tevékenység székhelyéül szolgáló ingatlan bérletéről 
saját maga gondoskodik.  
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6. A vállalkozó és a feladat ellátásában közreműködő segítő családtag a 
tevékenység végzéséhez szükséges, a jogszabályban előírt képesítéssel 
rendelkezik. A Vállalkozó a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga 
gondoskodik. 

 
7. A Vállalkozó a Családi Napköziben fizetendő térítési díjat minden évben az 1997. 

évi XXXI. törvényben, valamint a 133/1997. (VII.29.) Kormányrendeletben foglalt 
előírások figyelembe vételével állapítja, erről írásban tájékoztatja az ellátást 
igénybe vevő gyermek szülőjét/törvényes képviselőjét. Az így befolyt térítési díjból 
származó bevétel a Vállalkozó saját bevételét képezi, melyet a tevékenysége 
folytatásához szabadon használhat fel. 

 
8. Az Önkormányzat a tevékenység gyakorlásához szükséges szakmai 

segítségnyújtással és szakmai információkkal (többek között a 
jogszabályváltozásokról történő tájékoztatás, pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatás, stb.) segíti a Családi Napközi feladatainak ellátását.  

 
9. A Vállalkozó vállalja, hogy az ellátást igénybe vevő gyermekekről folyamatosan 

nyilvántartást vezet, továbbá az adatkezelés és adatvédelem szabályait a törvény 
rendelkezéseinek illetve a szerződésnek megfelelően betartja. Az ellátás 
igénybevételéről szóló szabályok betartásával kapcsolatban az ellátást 
igénybevevő (kérelmező) felé a tájékoztatási és értesítési kötelezettségének 
folyamatosan eleget tesz. Rendkívüli adatgyűjtés illetve statisztikai célú 
adatszolgáltatás esetén a kért adatokat és információkat az Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátja. A Családi Napközit működtető Vállalkozó az általa 
közölt adatok valódiságáért felelősséget vállal. A valóságnak nem megfelelő 
adatok szolgáltatása, illetve jogszabályi előírásoktól eltérő működtetés e 
támogatás azonnali megszüntetését vonja maga után. 

 
10. A Vállalkozó az ellátást igénybevevő (szülő/törvényes képviselő) által az ellátás 

során felmerülő kifogások orvoslásával, a gyermeki jogok sérelmével, a fizetendő 
térítési díj mértékével kapcsolatban benyújtott panasz esetén az írásba foglalt 
panaszt 15 napon belül eljuttatja az Önkormányzatnak annak kivizsgálása 
(megalapozottságának vizsgálata) céljából. 

 
11. Amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozó nem teljesíti, és 

e kötelezettségeknek az önkormányzat írásbeli felhívására, a felhívásban 
meghatározott határidőn belül sem tesz eleget, az ellátási szerződés, ezzel együtt 
a támogatás azonnali hatállyal megszüntetésre kerül.  
A jogtalanul felvett támogatást az ellátás folyamatos biztosítása mellett {Ptk. 
232.§ (2.) bekezdésében meghatározott kamattal együtt} az önkormányzat részére 
vissza kell téríteni.  

 
12. Az ellátási szerződés módosítására, illetve megszüntetésére a határozott 

időtartamon belül közös megegyezéssel bármikor lehetőség van.   
 
13. A Vállalkozó vállalja, hogy a határozott idejű szerződés lejártát megelőző 

felmondás esetén a szándékáról legalább 1 hónappal korábban írásban értesíti az 
Önkormányzatot, valamint az ellátás igénybevevőket. A szerződés ebben az 
esetben a felmondás bejelentését követő hónap első napjától megszüntetésre 
kerül.   
Amennyiben a Vállalkozó a Családi Napközi tevékenységet kívánja megszüntetni, 
erről legalább 6 hónappal korábban értesíti az Önkormányzatot.  
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14. Az Önkormányzat vállalja, hogy az ellátási szerződés általa történő felmondását 
megelőző 1 hónappal korábban írásban és szóban tájékoztatja a vállalkozót a 
szándékáról és annak okáról. E szerződés az írásbeli tájékoztatás átvételét követő 
hónapban szűnik meg, kivéve, ha a szerződés megszűnésének időpontjára a felek 
kölcsönösen korábbi vagy későbbi időpontot jelölnek meg.  

 
15. Jelen szerződés 2008. július 1. napjától lép hatályba és 6 hónapig, azaz 2008. 

december 31. napjáig érvényes. A szerződés a határozott idő lejártával 
automatikusan megszűnik. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
gyermekvédelmi jogszabályok, a vitás kérdések tekintetében pedig a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  

 
 
Kiskunhalas, 2008. június 25.  
 
      Dr. Várnai László            Működtető 
         Polgármester     Családi Napközi tevékenységet 
Kiskunhalas Város Önkormányzata nevében    végző Vállalkozó 
 
 
 

00022 Új napirendi pont 
 
 
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: „Sikondai gyermek és ifjúsági tábor”  állami tulajdonban  lévő 
ingatlan önkormányzat részére történő  ingyenes átadása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető: 
 
Sikondán 25 éve táboroznak halasi gyerekek. Kezdetben sátortáborban, 1989-től 
faházakban.  
A problémát az okozta, hogy a rendszerváltás előtt nem volt eltérés a 
tulajdonviszonyok között.  
A rendszerváltás után  a Sikondai tábor épületei az újonnan létrejött Erdészeti Zrt. 
kezelésébe  került, a terület  tulajdonjogilag pedig a település önkormányzatához. 
Hat évvel ezelőtt indult  a küzdelem a tábor tulajdonjogának megszerzéséért.  
Bizonyítékok ismeretében a Mecseki Erdészeti Zrt vezetője kijelentette, hogy  akkor 
kapja  meg Kiskunhalas város Önkormányzata  a földterületet ingyenesen,  ha a 
szükséges jogi  és vagyonszerzési eljárásokat lefolytatja. Vannak költségei és jogi 
kötelezettségei az eljárásnak, amit az  önkormányzatnak el kell vállalnia. Egyik ilyen 
hogy a terület tovább nem értékesíthető. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 



106 

 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Érintet személy miért nincs jelen? 
 
 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Tudomása szerint Szerencsés Ildikó ügyvezető a tábort vezeti Balatonakalin és 
Sikondán, de a felvetést  jogosnak itéli. 
 
Más észrevétel nem lévén  a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 28  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >580< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 18:46:43 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   86.96% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   86.96% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     13.04% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
206/2008. Kth 
„Sikondai gyermek és ifjúsági tábor” állami tulajdonba lévő ingatlan önkormányzat 
részére ingyenes átruházás. 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c.) pontja alapján állami 
tulajdonban lévő megosztást követően Komló 011/2 helyrajzi számú 1 ha 5564 m2 
ingatlanon található kivett táborhely művelési ágú gyermek és ifjúsági tábor 
területének ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi. 
2.) Az ingatlant az önkormányzat gyermekek táboroztatására céljából az Ötv. 8.§-
ában meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás érdekében 
kívánja tulajdonba venni.  
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3.) Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan tulajdonba adásával 
kapcsolatos felmerülő valamennyi költséget, ideértve a művelési ág 
megváltoztatásának költségét is.  
4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. 
Várnai László polgármestert, hogy az ingatlan megosztásával kapcsolatos eljáráshoz 
szükséges nyilatkozatot megtegye, illetve ezzel kapcsolatosan az érintett szerveknél 
eljárjon, ezt követően az átvezetésről az ingatlan-nyilvántartásban gondoskodjon. 
5.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. 
Várnai László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházással 
Kiskunhalas Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Szerencsés Ildikó Vakáció Kht ügyvezető 
Valaczkai László Zrt vezérigazgató 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00023 Új napirendi pont 
 
23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. Közhasznú Non-profit 
társasággá történő átalakítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Korábbi határozat alapján indokolt non-profit szervezetté átalakítani   a 
Városmenedzser Kft-t,  mint stratégiai városfejlesztő céget. Ezzel  az 
önkormányzathoz egy lépéssel közelebb kerül és külön megállapodás alapján a 
Polgármesteri Hivatal munkáját is segíti.  
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a  vitát lezárja és a határozat-tervez elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 29  
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 Szavazás: Nyílt  >581< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 18:48:22 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16   80.00%   69.57% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 4   20.00%   17.39% 
 
 Szavazott               20 100.00%   86.96% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     13.04% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
207/2008. Kth 
Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. Közhasznú 
Non-profit társasággá történő átalakítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi 
Városmenedzser Kft-t Közhasznú Non-profit Kft-vé alakítja át, Alapító Okiratát a 
módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. 
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az Alapító Okirat Cégbírósághoz történő benyújtásához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Aladics László ügyvezető 
Dr. Kastyák János ügyvéd, általa: cégbíróság 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításokkal egységes szerkezetben 2008. június 25. 

                                                               
Kiskunhalas Város Önkormányzata az Alapító Okiratban meghatározott 
helyi közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátására a Polgári 
Törvénykönyv 57-60 §-aiban írt feltételekkel, a Gazdasági Társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) gazdasági társaságokra irányadó közös,  
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valamint a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó különös szabályai 
szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) 
rendelkezései alapján a 365 § (3) bekezdésére tekintettel non-profit Korlátolt 
Felelősségű Társasággá alakítja. 
 
 

NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT. 
 
 

I. 
A Társaság alapítója: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata  
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Képviseli: Dr. Várnai László polgármester 
Adószám: 15338806-2-03 

II. 
 
A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:  
16. Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú Non-profit Szolgáltató és 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  
 
A Társaság rövidített elnevezése: 
 
Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú Non-profit Kft.   

 
III. 

 
A Társaság székhelye: 
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. 
 

IV. 
A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységei: 
18.12 ’08 Nyomás (kivéve napilap) 
18.13 ’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 
18.20 ’08 Egyéb sokszorosítás  
41.10 ’08 Épületépítési projekt szervezése 
42.99 ’08 Egyéb máshova nem sorolt építés 
43.12 ’08 Építési terület előkészítése 
47.61 ’08 Könyv-kiskereskedelem 
56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés 
58.11 '08 Könyvkiadás (közhasznú ) 
58.12 ’08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.14 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
59.13 ’08 Film-, videó- és televízió program terjesztése  
59.14 ’08 Filmvetítés (közhasznú) 
59.20 ’08 Hangfelvétel készítése, kiadása (közhasznú) 
63.11 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  (közhasznú)  
63.99 ’08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás(közhasznú) 
68.10 ’08 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 
68.20 ’08 Saját tulajdonú bérelt ingatlan adás-vétele 
68.32 ’08 Ingatlan kezelés 
70.21 ’08 PR, kommunikáció(közhasznú) 
70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás(közhasznú) 
72.20 ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés(közhasznú) 
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73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység(közhasznú) 
73.12 ’08 Médiareklám(közhasznú) 
73.20 ’08 Piac-, közvéleménykutatás (közhasznú) 
74.20 ’08 Fényképészet(közhasznú) 
78.10 ’08 Munkaközvetítés(közhasznú) 
78.20 ’08 Munkaerő-kölcsönzés(közhasznú) 
78.30 ’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás(közhasznú) 
79.12 ’08 Utazásszervezés(közhasznú) 
79.90 ’08 Egyéb foglalás(közhasznú) 
81.10 '08 Építményüzemeltetés 
82.11 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás(közhasznú) 
82.19 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.20 ’08 Teleinformáció(közhasznú) 
82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése(közhasznú) 
85.51 ’08 Sport, szabadidős képzés(közhasznú) 
85.52 '08 Kulturális képzés(közhasznú) 
85.59 ’08 Máshova nem sorolható egyéb oktatás(közhasznú) 
90.01 ’08 Előadó-művészet(közhasznú) 
90.02 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység(közhasznú) 
90.03 ’08 Alkotó-művészet(közhasznú) 
90.04 '08 Művészeti létesítmények működtetése(közhasznú) 
91.01 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység(közhasznú) 
91.02 ’08 Múzeumi tevékenység(közhasznú) 
91.03 ’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése(közhasznú) 
93.29 '08 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység(közhasznú) 
94.99 ’08 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység(közhasznú) 
 
 
A Társaság főtevékenysége: 
41.10 ’08 Épületépítési projekt szervezése(közhasznú) 
A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységét az engedély megszerzését követően 
kezdheti meg. 

 
 
 

V. 
 
A Társaság időtartama, üzleti éve:         határozatlan idő. 
(Az első üzleti év a jelen szerződés aláírásának napján kezdődik és december 31-én 
fejeződik be) 

VI. 
 
A Társaság törzstőkéje:   
5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegű készpénz.  
 
Az egyes tagok törzsbetétei a következők: 
Kiskunhalas Város Önkormányzat pénzbeli betétje  5.000.000 Ft, azaz ötmillió 
forint  
A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak 
bejelenteni.  
Az alapító további pótbefizetésről nem rendelkeztek. 
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VII. 
 

Az üzletrész: (Gt. 121–123. §) 
A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez 
igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.   
Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez 
meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik. 
Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a korlátolt felelősségű 
társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján 
gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.  
A jelen szerződéssel létrehozásra kerülő korlátolt felelősségű társaságban az alapító 
tag törzstőke hányada 100%. 
Az üzletrész forgalomképes és a Gt. 135. §-a szerint képzett saját társasági üzletrész 
kivételével szabadon átruházható. 
A Gt. 169. § (1) bekezdése alapján az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem 
szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a 
törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá 
válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 
Az alapító az üzletrész harmadik személyre történő átruházását nem korlátozza.  
 

VIII. 
A Non-profit közhasznú Társaság gazdálkodásának szabályai: 
A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. § c) 
bekezdés 5., 6. és 13. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytat és 
nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból.  
A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.  
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt közhasznú 
tevékenységére fordítja, illetve azzal a társaság vagyonát gyarapítja.  
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
A társaság működéséhez, illetve szolgáltatásai igénybevételéhez kapcsolódó 
valamennyi adat nyilvános, azok közvetlenül megtekinthetőek a társaság 
székhelyén, illetve a kmk.halas.net honlapon. 
Beszámolási szabályok, közhasznúsági jelentés:  
A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentést a „Halasi Tükör ” kistérségi 
hetilapban teszi közzé. 
A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
 
Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

- a számviteli beszámolót; 
- a költségvetési támogatás felhasználását; 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
- a cél szerinti juttatások kimutatását;  
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és 
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 
- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
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Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból a társaság 
székhelyén, az ügyvezető, vagy titkárság közreműködésével saját költségére 
másolatot készíthet.  
A társaság „határozatok tára” címmel folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a 
vezetői döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve az egyes döntéseket 
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A társaság vezető szervének 
döntéseit az ügyvezető az érintettekkel írásban, közvetlenül közli. A társaság a 
döntések nyilvánosságát a kmk.halas.net honlapon biztosítja.      

 
 

IX. 
 

A Társaság szervezete:  
A társaság szervei:                                                                 A.     Alapító tag 

                B.     Ügyvezető 
A. Alapító tag  
 
Az alapító tag a Gt. 168. § (1) bekezdés szerint dönt az egyébként törvény szerint 
taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben és erről a vezető tisztségviselőket írásban 
köteles értesíteni.  
A befizetett törzsbetétek minden 100. 000 forintja egy szavazatra jogosít. 
A taggyűlés (alapító tag) kizárólagos hatáskörébe (Gt. 141.§ (2)) tartozik:  
a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 
b.) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 
c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;  
d.) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
e.) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
f.) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
g.) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
h.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának 

elrendelése; 
i.) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
j.) a Gt. 37. §.-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása; 
k.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 
l.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
m.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§.b pont), illetve 
élettársával köt; 

n.) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 
követelések érvényesítése; 

o.) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló 
által történő megvizsgálásának elrendelése; 

p.) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének 
jóváhagyása; 

q.) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; 
r.) a Társasági szerződés módosítása; 
s.) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 
t.) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; 
u.) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; 
v.) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek 

arányától való eltérés megállapítása; 
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w.) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
x.) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a Társasági szerződés a taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal.  
 
                                                             
B. Ügyvezető  
A Társaság ügyvezetője:  
Aradszky Montika Lea  (1977. 07.25. an.: Schneider Zsófia)  6400 Kiskunhalas, 
Radnóti M. u. 78.                                                     
A Társaság ügyvezetőjének megbízatása 2008. július 01. napjától 2009. június 
30. napjáig szól. 
Az ügyvezető jogosult a Társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt, 
harmadik személyekkel szemben. 
Az ügyvezető vezeti a Társaság nyilvántartásait, irányítja a Társaság munkáját.  
A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Aradszky Montika Lea gyakorolja. 
Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékkel 
kapcsolatos valamennyi, a Gt. 150.§ (2-4) bek. szerinti ügyvezetői kötelmet az 
ügyvezető tudomásul veszi.   
 

X. 
 
A felügyelő bizottság: 
 
A társaság tagja a társaság felügyelő bizottságának tagjait, valamint a társaság 
könyvvizsgálóját az alábbiak szerint jelöli ki: 

 
A felügyelő bizottság tagjai: 

Pajor  Kálmán  (Molnár Eleonóra)         6400 Kiskunhalas, Dózsa György u. 1.   
Dr. Martinov Tibor (Tölgyesi Irén)         6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 5. 
Szakál Aurél (Czenczik Klára)               6400 Kiskunhalas, Zsigray J. u. 10. 

 
A felügyelő bizottság tagjainak megbízása 2008. december 31. napjáig szól. 
A Felügyelő Bizottság tagjainak személyére vonatkozóan a törvényben meghatározott 
kizáró ok nincs, megválasztásukat elfogadták. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét 
maga állapítja meg, a tag hagyja jóvá. 
 
A társaság legfőbb szervének döntés hozatalát megelőzően köteles a Felügyelő 
Bizottság véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos 
véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak.  
 
A jogszabályban meghatározott véleményezési jogot a Felügyelő Bizottság ülésen 
gyakorolja. A Felügyelő Bizottság évente legalább két ülést tart. Az ülést a Felügyelő 
Bizottság elnöke hívja össze írásban. A meghívóban az ülés napirendi pontjait is 
rögzíteni kell. A meghívót a Felügyelő Bizottság tagjainak ajánlott levélben kell 
elküldeni, az ülést megelőző 15 nappal. Halaszthatatlan döntés esetében rövid úton 
(telefax, e-mail) is el lehet küldeni a meghívót és a 15 napos határidőnél rövidebb időn 
belül.  
 
A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van.  
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A Felügyelő Bizottság határozat hozatalából ki van zárva az a tag, akire vagy 
hozzátartozójára nézve a határozat rendelkezést tartalmaz.  
A Felügyelő Bizottság az ülést követő 8 napon belül köteles véleményét írásban a 
polgármester rendelkezésére bocsátani. 
Halaszthatatlan döntés esetében a Felügyelő Bizottságülésen kívül is gyakorolhatja a 
véleményezési jogot. Ebben az esetben a véleményt nyilvánító személy a napirend 
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles eljuttatni véleményét a döntést 
hozóhoz.  
A Felügyelő Bizottság egyetértése szükséges a könyvvizsgáló szervezet illetve a könyvvizsgáló 
személyére vonatkozóan. A javaslatot a fenti személyre a Felügyelő Bizottság egyetértésével 
az ügyvezetés teszi meg. A javaslattételre az alapító felhívásának kézhezvételétől számított 30 
nap áll rendelkezésre. A felhívást írásban, vagy rövid úton is megteheti az alapító tag.   
 
A Felügyelő Bizottságra valamint tagjaira a Gt.-ben és más jogszabályokban meghatározott 
rendelkezések az irányadóak. 
 
 

XI. 
A Cégjegyzés: 
A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető nevét ö n á l l ó a n írja a Társaság 
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a hiteles aláírási 
címpéldány szerint. 

 
XII. 

 
A könyvvizsgáló: 
 
A Társaságnál öt évre megválasztott könyvvizsgáló működik, a Gt.-ben és más 
jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátására. Kijelölt 
könyvvizsgáló megbízatása 2008. december 31-ig szól. A könyvvizsgáló 
szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetők bármelyike tesz 
javaslatot az alapítónak. 
 
A Társaság megválasztott könyvvizsgálója: 
ELKO-AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság  
(6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 11.) 
17. Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma:000935 
A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy: 
Név: Vida József Attila 
Anyja leánykori neve: Matzner Anna 
Kamarai ig. száma: 00280 
Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 6. sz. alatti lakos, 
akinek megválasztását illetően összeférhetetlenségi ok nincs, és aki a 
megválasztását külön nyilatkozattal elfogadta. 
 
A könyvvizsgálóra egyebekben a Gt.-ben és más jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározottak az irányadóak. 
 

XIII. 
 

A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje: 
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A jelen alapító okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon 
iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A 
társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik. 
Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba 
betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni. 

 
XIV. 

 
A Társasági szerződés módosítása, a Társaság megszűnése: 
A Társasági szerződés módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az 
alapító határozata szükséges.  
A Társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges.  
A Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból 
először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a fennmaradó vagyon a tag 
törzsbetétjeik arányában illeti meg. 
A gazdasági társaság megszűnik, ha:  
a.) a Társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési 

feltétel megvalósult; 
b.) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;  
c.) tagjainak száma egy főre csökken, kivéve ha a Gt. törvény másként rendelkezik; 
d.) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; 
e.) jogszabály így rendelkezik; 
f.) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); 
g.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; 
h.) a Gt.-nek az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják. 
 
A gazdasági társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg. (Gt. 65.§.) 
 

XV. 
A jelen társasági szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény és a 1997. évi CLVI törvény rendelkezéseit 
kell megfelelően alkalmazni. 
A Társaság a tevékenységét jogutód társaságként 2008. július 01. napján 
kezdi meg. 
A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt 
korlátolt felelősségű társaság előtársaságaként működik.  
 
A Gt. 15.§ (2) alapján a Társaság társasági szerződésben kijelölt ügyvezetője a 
korlátolt felelősségű társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az 
előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain és a 
megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” („b.a.”) 
toldattal kell jelezni. Az előtársasági jelleg feltüntetésének elmulasztása esetén a 
megkötött jogügyletek – ha a cégbíróság a társaságot nem jegyzi be – az alapító által 
megkötött ügyletnek minősülnek.  
Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a korlátolt felelősségű 
társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a 
cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.  
A társaság alapítója jelen alapító okiratot, mint akaratával megegyezőt 
helybenhagyólag írta alá. 
A jelen alapító okirat módosítás a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 
140/2008.Kth. 156/2008 Kth. és a …………………… Kth. határozatain alapul. 
 
Kiskunhalas, 2008. június 25. napján. 
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00024 Új napirendi pont 
 
 
24./NAPIRENDI PONT T ÁRGYALÁSA: 
 
Napirend trágya:  Kiskunhalasi Városmenedzser Kft 2008 évi üzleti tervének 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
  
Lukács László alpolgármester: 
 
Előző határozattal összefüggésben kell  a Városmenedzser Kft 2008 évi üzleti tervét 
módosítani, ami kiadások és bevételek csökkentését is jelenti, változatlan 
önkormányzati támogatás mellett. 
 

Kérdések 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Összességében mennyivel  csökken a kiadás? Jelentősebb tételek ismertetését kéri. 
 
Aladics László  ügyvezető: 
 
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy  a  non-profit Kft kiegészítő jelleggel 
folytathat üzleti tevékenységet, ami arányaiban maximum 20%-nyi lehet. Ezt 15%-ra  
állítják be. Ennek megfelelően  az erőforrásokat erre a célra  9 millió Ft-al csökkentik. 
Az eredetileg e célra tervezett  44 milliós előirányzatból, így 35 millió Ft lesz  a 
ráfordítható összeg. 
 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a  vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát. 
 
No: 30  
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 Szavazás: Nyílt  >582< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 18:51:06 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               14   70.00%   60.87% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 6   30.00%   26.09% 
 
 Szavazott               20 100.00%   86.96% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     13.04% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
208/2008. Kth 
Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. 2008. évi üzleti tervének módosítása. 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Városmenedzser Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
2008. évi üzleti tervének módosítását a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Aladics László Városmenedzser Kft ügyvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. 
Kiskunha!as,2008.június 17. 

2008. évi módosított üzleti terve 

Megnevezés 2007. év 2008.évi 
Jegyzettőke 0 5000000 
Tulajdonosi juttatás működést 
költségre és általános feladatok 

0 25000000 

Tulajdonosi juttatás összesen 0 30000000 
Projektmenedzselés bevétele 0 250000 
Reklám és egyéb szolgáltatás bevétele 0 1000000 
Rendezvények bevétele 0 1000000 
Kiadványokból származó bevétel 0 750000 
Egyéb bevételek,pályázatok 0 2000000 
Banki kamat 0 20000 
Bevételek összesen 0 35020000 
Személyi jellegű kifizetések 0 22110576 
Alkalmazottak bruttó bére 0 13605605 
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Természetbeni juttatás 0 200000 
Adómentes személyi jellegű juttatás 0 933400 
Megbízási díj 0 1305000 
Járulékok 0 4596571 
Utazási költségtérítés 0 750000 
Reprezentációs költség 0 720000 
Anyag költség 0 1241000 
Üzemanyagok 0 20000 
Irodaszer 0 400000 
Áramdíj 0 150000 
Fűtési költség 0 265000 
Víz 0 106000 
Szakkönyvek 0 50000 
Egyéb 0 250000 
Üzleti tevékenység költsége 0 3400000 
Projektmenedzselés vállalkozói költsége 0 1000000 
Városmarketing vállalkozói költsége 0 1000000 
A Halasiakért program vállalkozói 0 1400000 
Igénybe vett szolgáltatások 0 3300000 
Oktatás, továbbképzés 0 250000 
Utazási költség 0 120000 
Könyvelői szolgáltatás 0 660000 
Könyvizsgálói szolgáltatás 0 1320000 
Jogi szolgáltatás 0 200000 
Telefon, internet költség 0 500000 
Egyéb igénybevett szolgáltatások 0 250000 
Egyéb szolgáltatások 0 236000 
Hatósági díjak 0 200000 
Épület védelme 0 36000 
Egyéb ráfordítások 0 5252000 
Tárgyi eszköz beszerzés (irodanyitás) 0 4500000 
Szoftver beszerzési költségek 0 700000 
Egyéb adók 0 52000 
Költségek, ráfordítások összesen 0 35539576 
ÁFA (visszaigényelhető) 0 1243484 
 
 

00025 Új napirendi pont 
 
 
 
25./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Egészségterve. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
Az előterjesztés a 2005. évi Egészségterv  átdolgozása.  
Az Egészségterv  olyan  komoly tartalmú elképzelés, aminek fontos dokumentumként 
kell megjelennie  a város életében és széles társadalmi elfogadottságot kell elérni 
annak érdekében, hogy négy évre  az e téren teendőket megvalósíthassák. 
Az előterjesztés felkerült  a város honlapjára  és a véleménynyilvánítás lehetőségét a 
népjóléti osztály  e-mail címére kérték. A szakma képviselői  elmondták 
véleményüket, amit összesítettek.  Néhány gondolatot e témakörben kiemel,  
miszerint várható  feladatként kell megjelölni az egészségnevelést  és nagy hangsúlyt 
kell fektetni a prevencióra. 
A fenntartott intézményekben már működő feladatokat  törölni kérik, mert a 
normatíva leigénylésnél ez hátrányt jelent. Ilyen a gyógy-testnevelés, a nevelési 
tanácsadó feladatai. 
Önkormányzat és Halas TV  kommunikációs megállapodással rendelkezik, ezért a 
közszolgálati  hirdetéseket díjmentesen kellene szerepeltetni és  a finanszírozásról az 
éves költségvetésben  kell döntenie a képviselő-testületnek. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Hosszadalmas előkészítéssel  járó munka eredménye a koncepció. Sok vélemény 
tükröződik benne, aminek a gyűjtését  talán  folytatni lehetne. 
Az Egészségterv mindenkit érint a városban. Mindenki előtt  ismeretlen  az a 
törekvés, hogy egy egészséges várost szeretnének  a tervben foglalt feladatok 
végrehajtásával létrehozni. Tisztán gazdasági oldalról is megközelíthető ez a 
témakör, de az egészség szempontjából mindenképpen vizsgálandó.  
A terv végrehajtásában a HospInvest Zrt-nek  mint a kórház Kht működtetőjének 
részt kell vennie, amit a Kórház Kht működtetési szerződés módosítása  
vonatkozásában folytatott tárgyalások során  ismertettek velük. 
Örül annak, hogy  a működtető cég ennek szükségességét belátta és  szerződésébe 
foglalta  a lakossági szűrővizsgálat ingyenessé tételét a fiatal és az idős 
korosztálynál. 
Reméli, hogy más támogatás is megjelenik a jövőben a program végrehajtása során. 
A konkrét felvetések  vonatkozásában   a pályázati rendszert és más támogatók  
felkutatását tartja fontosnak.   Nem kerülhető meg, hogy ennek az Egészségtervnek 
ne legyen megjelölt  gesztora, aki koordinálja a végrehajtást és felel azért, hogy 2008 
és  2011. évek  között ez az Egészségterv megvalósuljon. 
A bizottságok által megfogalmazott javaslatokat előterjesztőként befogadja.  
Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság  azon javaslatával, hogy az 
Egészségtervet újra kell gondolni,  nem ért egyet. 
Azt javasolja, hogy  október 30-ig kerüljön vissza  a képviselő-testület elé, egy 
módosított intézkedési  tervvel pontosított előterjesztés, ami a költségvetési számokat 
is tartalmazza. Akkor véglegesítené az Egészségtervet a képviselő-testület annak 
érdekében, hogy az együttműködési megállapodások megköthetők legyenek a gesztor 
szervezettel, a költségvetés hozzárendelésével. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A bizottsági kiegészítésekkel átdolgozott Intézkedési  tervezethez lehet költségvetést 
rendelni. Továbbra is szeretné, ha az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság vállalna ebben hatékony közreműködést, egy  gesztorságot, amivel segítené 
a végrehajtást is. 
 

Kérdések 
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Hozzászólások 

 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Üdvözli az előterjesztést. Az egészségügyben a megelőzés a leggazdaságosabb 
módszer. Amikor már beteg valaki, komoly összeget emészt fel a gyógyítás. Sok 
szűrési programban részt vett. Ennek három formája van. A primer megelőzés a 
felvilágosítás, aminek a  médiákon keresztül kell  történnie.  A szekunder megelőzés  
a meglévő  káros  szenvedély csökkentése érdekében történik. A harmadik, hogy 
utánkövetést kell végezni, a szenvedélybeteg  gyógyítását követően. 
A szűrési feladatokat a kórházon keresztül kell csinálni,  ami költséges, de   azért  éri 
meg, mert sok  pénzt lehet  ezzel spórolni. 
 
Halász Balázs  képviselő: 
 
Nem kis munka fekszik ebben az anyagban. Részletes a terv, de van ennek ellenére, 
amit hiányol belőle. Pl. Szilády Áron Gimnáziumban a drog prevenció régóta működik  
„ Drogmentes Ifjúságért „ Egyesület formájában az  országban elsőként induló 
megfigyelésként, amihez a szülők előzetes  írásos beleegyezését kérik. 
 
Dohányzás elleni küzdelemről is kevés szerepel az Egészségtervben. Októberre ezzel 
kiegészítve javasolja  elfogadásra. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő. 
 
Örömmel vette kézbe ezt az Egészségtervet, amit nagyon fontosnak tart.  Tartalmi 
hibák vannak benne, pl. a 2005-2006-ból átvett adatokat úgy szerepelteti az 
előterjesztő, mintha 2008-as lenne az. Nincsenek hivatkozások a táblázatok mellet és 
tartalmi hibák is  találhatók. Az átvett anyagon kívül csak a költségvetés új benne, 
hiányoznak az állapot bemutatások és az elvégzett feladatok  megjelenítése. 
Hiányosságok felmérése is hiányzik a tervből, a célok és a hozzárendelt 
indikátorokkal együtt, valamint  az  elérhető eredmények és a pályázati források 
pontos megnevezése is. 
Nevelési Tanácsadó, védőnői programok, családi konzultáció, gyógytestnevelés már 
folyik a városban intézményi keretek között. 
Támogatná, ha az önkormányzat nem fix támogatást adna a programokra, hanem a 
megnyert pályázatok önrészét biztosítaná . 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Fontosnak tartja a programot  Ezen belül kifejezetten a  drog prevencióval foglalkozó 
részét, mert nagyon nagy szükség van rá. Anonim felmérések már történtek az 
iskolákban, ami alapján tudható, hogy mit kell tenni. A deviancia súlyos állapotok 
kialakulásához vezet. 
Későbbiekben több költségvetési forrást kell a megelőzésre fordítani, mert a tűzoltás 
nem elég. A drog fogyasztás már jelen van, amit nagyon nehéz elhárítani. A 
leszoktatás hosszadalmas folyamat és a visszaesés  könnyen megtörténik. 
Ebben az országban a rendszerváltás óta a statisztikai adatok romlanak. 
Az alkoholfogyasztás már a 14 éven aluliakat is érinti. Nem elég a civil szférát 
bevonni a megelőzés feladataiba, hanem be kell vonni a vállalkozókat is. 
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A civil szervezetek  sokat segítenek a megelőzésben, amit meg kell nekik köszönni. 
  
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
Nagyon örül a koncepció elkészítésének. Ebben a formában csak koncepcióként lehet 
azt elfogadni. Sok minden bekerülhetett volna még  az Egészségtervbe. A 
legfontosabbnak a megelőzésnek kell lennie. 
Közoktatási Szakszolgálat látja el feladattal  a Nevelési Tanácsadót, aminek 
működtetése a megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján történik évente 
több millió Ft- leutalásával. 
Aránytalannak tartja, hogy az iskolai programra 720 E Ft-ot szeretne fordítani az 
előterjesztő, emellett 2.200 E Ft-ot a gyógytestnevelésre, miután négy általános 
iskolában öt pedagógussal heti 6 órában 270 gyermek részvételével működik, és az 
önkormányzat több mint 2 milliót fordít erre évente. 
Többet szerettek volna a drog prevencióról hallani, de ezt október hónapra biztosan 
elkészíti az előterjesztő. 
 
Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 
 
Nagyon fontos számukra  a város Egészségterve. A cigányság egészségügyi  helyzete 
nagyon rossz. 14-16 évvel alacsonyabb az átlag életkor.  A 3200 fő cigány közül  52 
fő van csupán, aki 65 éven felüli. Egyeztetést szeretne annak érdekében, hogy a 
cigányságra vonatkozó saját tervüket kidolgozhassák. Reméli, hogy ebben 
konszenzusra jutnak, mert a felmérések már elkezdődtek. 
  
Hunyadi Péter képviselő: 
 
Beszélt Németh Gabriellával az előterjesztés készítőjével.  Azt a tájékoztatást kapta, 
hogy az Egészségterv  teljes terjedelme 25 oldal. Az elhangzott  felvetések  
feltehetően kidolgozottak. 
Simon István népjóléti osztályvezetőnél van a teljes terjedelmű terv, amit kér feltenni 
az internetre, hogy olvashatóvá váljon. 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
Az előző hozzászólónak mondja, hogy az Egészségterv teljes terjedelmében fent van a 
világhálón. Az osztályvezető előzetes bevezetőjében jelezte is, azzal a kiegészítéssel, 
hogy sokan hozzáfűzték véleményüket . Ő is ott olvasta.  
A kiegészítések különösen a szenvedélybetegségeket megelőző  un. DADA 
Programmal kapcsolatosak, ami évek óta működik a városban. Az intenzitásán 
javítani lehetne, de a rendőrség hathatós és áldozatos közreműködésével  jól 
működik az iskolákban. 
A felvetések nem hiábavalóak,  mert nincsenek  benne a bővített változatban. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Kezében van a 2006 és 2008-as Egészségterv teljes terjedelmében. Oldalról oldalra 
átnézte és kijegyzetelte hozzászólása előtt. 
Nagyon szívesen felajánlja közreműködését  a következő átdolgozásnál. 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
 



122 

 
Kortárs Segítői Hálózat felélesztését szorgalmazza. Korábban többen részt vettek 
ebben, ő is tagja volt.  
Fontos, hogy fiatalok is részt vegyenek ebben a programban, mert egymáson jobban 
tudnak segíteni a megelőzésben. 
A média szerepe is nagyon fontos. Megítélése szerint a  műsor programokba  
beállítható  egy-egy  prevenciós  program.  
Országos statisztikák nagyon rosszak. Egyre több fiatal próbálja ki a drogot és válik  
fogyasztóvá, ami ellen tenni kell. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Értékesnek tartja az előterjesztést, ami komoly témákat tartalmaz. A megjelölt  
felelősöket is komoly embereknek tartja, tehát hisz a megvalósulás során történő 
előrelépésben. 
Nem lát irányító koordináló szervezetet. Erre a legjobb az önkormányzat.   
A társadalmi szervezetek gondolatait, aktivitását  alkalmazni kell. Megítélése szerint 
az őszi módosításban ezt is szerepeltetni kell. 
 
Lukács László  alpolgármester: 
 
 Örömmel fogadta, hogy a hozzászólásokból  támogatás  csengett ki. Valóban kell az 
Egészségterv tartalmában módosítani, amit  2008.  október 30-ig  be kell terjeszteni a 
képviselő-testület elé. 
A koordináló szervezet a Remény Egészség és Családvédő Egyesület, akik a 
Polgármesteri Hivatallal együttműködve végzik munkájukat,  ami   az 
előterjesztésben már szerepel. 
Azért van az  egyesület kezében a koordináló feladat, mert a pályázati kiírások  nagy 
részben az egyesületek részére készülnek. Jelentős támogatást lehet így szerezni.  
Csak úgy lehet a feladatokat végrehajtani, ha az önkormányzati fenntartásban 
működő intézmények is részt vesznek ebben. 
Kéri az Egészségterv támogatását  a fentiekben elmondott módosítási igény  
figyelembe vételével. 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
Az Egészségterv fent van a város honlapján és továbbra is szívesen fogadják az 
észrevételeket a  nepjoleti@,hu e-mail címen, mert nagyon sok jó ötletet  kaptak, amit  
ezúton is  megköszön. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
Az októberi  képviselő-testületi ülésre az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság támogatásával átdolgozva elő kell terjeszteni a kibővített Egészségtervet. 
Ahhoz Intézkedési Terv  csatolandó források hozzárendelésével. 
 
Ennek elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 
 
No: 31  
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 Szavazás: Nyílt  >584< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 19:49:13 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
209/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Egészségterve. 

H a t á r o z a t 
 

1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a  Kiskunhalas Város Egészségtervét  
koncepciónak tekinti .  
 

2.) A Képviselő-testület megbízza az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot a koncepció pontosításával és  a koncepció alapján pontos feladatok 
és hozzárendelt források megjelölésével Intézkedési Terv elkészítésével. 

 
3.) A komplett Egészségtervet a Képviselő-testület a 2008 évi költségvetési rendelet 

módosításával egy időben tárgyalja újra. 
 
Határidő: 2008, október 30. 
Felelős: Lukács  László alpolgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Lukács László alpolgármester 
Dr. Szász Éva EFSZB elnöke 
Simon István Népjóléti osztályvezető  
Hegedűsné Németh  Gabriella „Remény” Egészség- és Családvédő Egyesület elnöke 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00026 Új napirendi pont 
 
26./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft. Üzletrész 
adásvétele ás Alapító Okirat módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Lukács László  alpolgármester: 
 
Az előterjesztést a jegyzőasszonnyal közösen készítették el egy korábbi  
koncepciónak megfelelően. A Városgazda Zrt. mint holding szervezet tulajdonába  
adják  a Művelődési  Központ Non-profit Kft üzletrészét. 
Az üzletrész adásvétele érdekében született meg ez az előterjesztés, amiben külön  
jelenik meg az aljegyzőasszony véleménye, ami  megítélése szerint nem állja meg a 
helyét, mert nem támogatásról, hanem adásvételről van szó. A jegyzőasszony ilyen 
értelemben készítette el az előterjesztést. A határozat-tervezet 9 pontból áll, de a 
biztonság érdekében  egy 10. ponttal kiegészítik, az alábbiak szerint: 
„10. .) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat Vagyonáról 
és Vagyongazdálkodás Szabályairól szóló rendelet  módosítását, az önkormányzati 
vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházás lehetőségének  bővítésével.” 
Megjegyzi, hogy előző társaságok is ehhez hasonló formában kerültek át a 
Városgazda Zrt. tulajdonába.  
 
Kristóf Sándorné   aljegyző: 
 
Az előterjesztést a jegyzőasszony készítette és három pontosítást javasol 
végrehajtani, ami lényegi változást nem jelent. Ezeket a változtatási javaslatokat  az 
Ügyrendi Bizottság határozatába foglalta, amit az alábbiak szerint ismertet:  
Az előterjesztett  határozat-tervezet 3. pontjában a Kiskunhalasi Városmenedzser és 
Szolgáltató Kft helyett Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft szerepeljen,  
8. pontban  a helyi közművelődési feladatellátás megállapításáról szóló rendelet 
módosításának feladata találhat, amiről  a Képviselő-testület a mai napon  korábbi 
napirendi pont keretében döntött.  Ez a rész törlendő. 
A 9. pontban a könyvvizsgáló megbízása 2010. május 31.-ig szóljon, mert az Alapító 
Okirat  is ezt a dátumot tartalmazza. 
 
 Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az előterjesztő jelezte, hogy a módosító javaslatokkal egyetért, ezért azt  az 
előterjesztés részeként befogadja és külön nem kér róla szavazást. 
 
Jelzi, hogy az Oktatási és Kulturális  Minisztérium Közművelődési Főosztálya  
levélben  kér tájékoztatást a képviselő-testület döntéséről, amit minden képviselőnek  
átadtak és a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Kérdések 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Az Ügyrendi Bizottság  elnöke felolvasta, hogy  a határozat 1. pontját mivel akarja 
kiegészíteni, de az a határozat 3. pontjában benne volt . Miért módosítja? 
 
Dr.  Várnai László  polgármester: 
 
A jelzést elfogadja. 
 

Hozzászólások 
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Dr.  Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a, vitát elzárja és a határozat-tervezetet a módosított 
formában javasolja elfogadásra. 
 
No: 32  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >583< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 18:57:51 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19   86.36%   82.60% 
 Nem                 1     4.55%     4.35% 
 Tartózkodik                 2     9.09%     8.70% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
210/2008. Kth 
Művelődési Központ Non-profit Kft üzletrész  
adás-vétele és Alapító Okiratának módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft. 100 %-os tulajdonosa Kiskunhalas 
Város Önkormányzat és a HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött üzletrész 
adásvételi szerződést és felhatalmazza a Polgármestert, illetve a Zrt. vezérigazgatóját 
a szerződés aláírására.  
 
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft. Alapító Okiratának módosítását.  
 
3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az 1. pontban 
jóváhagyott üzletrész adásvételi szerződésben meghatározott 40.000,-forint vételár és 
a Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft. 4.000.000,-forint jegyzett tőke 
közötti különbséget, amely az önkormányzati szinten 3.960.000,-forint 
vagyonvesztést jelent- az üzletrész továbbértékesítése esetén a Városgazda Zrt. 
megfizeti az Önkormányzat részére.  
 
4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhívja a HALASI 
VÁROSGAZDA Zrt. vezérigazgatóját, hogy jogszabály szerint az alapító okirat 
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módosításához szükséges cégeljárási intézkedések megtételében járjon el. 
 
5.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület kezdeményezi a Civil 
Alap Közalapítvány alapító okiratának módosítását, a feladatok egyidejű 
csökkentése mellet oly módon, hogy tevékenységi körében csak a civil szervezetek 
tevékenységét támogató, pályázati tevékenység marad.  
 
6.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület A Boróka Civil Ház 
fenntartásával kapcsolatos és az ott eddig megvalósuló  
 „Közművelődési tevékenység végzése, közösségi szolgáltatás; 
  Ifjúsági információs és tanácsadó tevékenység, valamint a  
 Kisebbségi civil szervezetek segítése” tevékenységet,  
mint fontos és a város számára ellátandó közművelődési feladatokat a bejegyzés 
alatt álló Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft. –hez teszi át azzal a 
kikötéssel, hogy a Boróka Civil házban eddig megvalósuló, fentebb felsorolt 
tevékenységekre, az ott kialakítandó üzletpolitikájára vonatkozó elvárások külön 
elemként szerepeljenek a non profit Kft. üzleti tervében.  Megbízza a jegyzőt, hogy 
ennek megfelelően kezdeményezze a Civil Alap Közalapítvánnyal és a Kiskunhalasi 
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft.-vel megkötött 
támogatási szerződések módosítását és az ehhez szükséges költségvetési rendelet, 
üzleti terv módosítások átvezetését.  
Telephelyként kerüljön feltüntetésre a Kiskunhalas Kossuth u. 21. szám is.  
 
7.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Közművelődési megállapodás megkötését 
kezdeményezi a  Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 
 
8.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2008. június 01-től 2010. május 31. 
napjáig a könyvvizsgálói feladatok ellátására a STS 96 Könyvvizsgáló és 
Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (6722 Szeged, Batthyány u. 34.) Dr. 
Oláhné Dr. Szántó Mária könyvvizsgálót (6722 Szeged, Szentháromság u. 77.) bízza 
meg. A megbízási díj összege havi 50.000,-Ft + Áfa. 
 
9.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat Vagyonáról és 
Vagyongazdálkodás Szabályairól szóló rendelet  módosítását, az önkormányzati 
vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházás lehetőségének  bővítésével. 
 
 
Határidö: azonnal 
Felelős: Lukács László alpolgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
Dr. Krammer Balázs tanácsnok, általa: 
cégbíróság 
Valaczkai László Zrt vezérigazgató 
Király Gábor Közművelődési Központ Non-profit Kft ügyvezető 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
Tóth Ilona Boróka Civilház vezető 
Oláhné Dr.Szántó Mária 6722 Szeged Batthyány u. 34. könyvvizsgáló 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenci Mária jegyző 
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Üzletrész átruházási szerződés  

Adásvételi szerződés  
 

 
mely létrejött egyrészről 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.), képviseli Dr. 
Várnai László polgármester mint átruházó eladó, a továbbiakban Eladó 
másrészről 
HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  (6400 Kiskunhalas, Városháza u. 2.), képviselő Valaczkai László 
vezérigazgató mint átvevő vevő, a továbbiakban Vevő között az alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek mellett:  
 
 
1. Szerződő felek megállapítják, hogy eladó kizárólagos tulajdonát képezi a Bács-

Kiskun Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon – a módosítás bejegyzés alatt - 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bokányi D. 
u. 8.) meglévő, a Társaság egész vagyonához viszonyított 100%-os üzletrész, 
amely 4.000.000 Ft-os törzsbetétet képvisel. 

  
2. Eladó eladja, Vevő pedig mint a társaságba belépő új tag megvásárolja a 

fentiekben körülírt és a Társaság egész vagyonához viszonyított 100%-os 
üzletrész 100%-át, amely 4.000.000 Ft-os törzsbetétet képvisel, 40.000 Ft, azaz 
negyvenezer forint (1%) kölcsönösen kialkudott vételárért. A felek egymás közti 
megállapodása alapján a Társaság tagjainak a Társaság egész vagyonához 
viszonyított üzletrész aránya a következők szerint alakul: 

 
  – HALASI VÁROSGAZDA Zrt.      100% 
   
3. A vételár kifizetése jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül átutalással 

történik meg az eladó által megjelölt bankszámlára.  
 
4. Eladó az átruházott üzletrész per-, teher- és igénymentességéért feltétlen 

szavatosságot vállal. 
 
5. Jelen szerződés aláírásával Eladónak az átruházott üzletrészekkel kapcsolatos 

valamennyi joga és kötelezettsége átszáll a Vevőre. 
 
Szerződő felek a fenti üzletrész-átruházási szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 
 

Kiskunhalas, 2008. június 25. napján 
 
            Dr. Várnai László     Valaczkai László 
                 polgármester        vezérigazgató 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

2008. 06.25. 
 
amellyel az 1. pontban megjelölt Alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi. 
IV. törvény (Gt.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI 
törvény (Kszt.) rendelkezései alapján, nem jövedelem szerzésre irányuló gazdasági 
tevékenység folytatására létrehozza az alábbi 
 

NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT.   
 

I. 
A Társaság alapítója: 
HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
6400  Kiskunhalas, Városháza u. 2.  
Képviseli: Valaczkai László vezérigazgató 

II. 
 
A Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:  
Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kulturális és Közművelődési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
A Társaság rövidített elnevezése: 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft. 

 
III. 

A Társaság székhelye: 
6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8. 
A Társaság telephelye: 
6400 Kiskunhalas, Szabadkai u. 1. 
6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 1. 
6400 Kiskunhalas Kossuth u. 21. 
 

IV. 
A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységei: 
17.23 '08 Irodai papírárú gyártása  
18.12 ’08 Nyomás (kivéve: napilap)  
18.13 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység  
18.14 '08  Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
18.20 ’08 Egyéb sokszorosítás 
55.20 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
56.21 ’08 Rendezvényi étkeztetés 
58.11 ’08 Könyvkiadás 
58.12 ’08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.14 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 ’08 Egyéb kiadói tevékenység 
59.14 ’08 Filmvetítés 
59.20 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása  
63.99 ’08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 
68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
73.11 ’08 Reklámügynöki tevékenység 
73.20 ’08 Piac-, közvélemény-kutatás 
77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése                
81.10 ’08 Építményüzemeltetés 
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82.30 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
85.52 ’08 Kulturális képzés 
85.59 ’08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 
90.01 ’08 Előadó- művészet 
90.02 ’08 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység 
90.03 ’08 Alkotó-művészet 
91.03 ’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
94.99 ’08 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
A Társaság főtevékenysége: 
90.04 ’08 Művészeti létesítmények működtetése 
A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységét az engedély megszerzését követően 
kezdheti meg. 

V. 
A Társaság időtartama, üzleti éve: 
határozatlan idő. 
(Az első üzleti év a jelen szerződés aláírásának napján kezdődik és december 31-én 
fejeződik be) 

VI. 
A Társaság törzstőkéje:   
4.000.000 Ft, azaz négymillió forint összegű készpénz.  
 
Az egyes tagok törzsbetétei a következők: 
1./ Halsi Városgazda Zrt. pénzbeli betétje 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint, 
amely teljes egészében készpénz. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az 
ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.  
Az alapító további pótbefizetésről nem rendelkezik. 

VII. 
Az üzletrész: (Gt. 121–123. §) 
A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez 
igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.   
Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez 
meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik. 
Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a korlátolt felelősségű 
társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján 
gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.  
 A jelen szerződéssel létrehozásra kerülő korlátolt felelősségű társaságban az alapító 
tag törzstőke hányada 100%. 
Az üzletrész forgalomképes és a Gt. 135. §-a szerint képzett saját társasági üzletrész 
kivételével szabadon átruházható. 
A Gt. 169. § (1) bekezdése alapján az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem 
szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a 
törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá 
válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 
Az alapító az üzletrész harmadik személyre történő átruházását nem korlátozza.  
 

VIII. 
A Non-profit Társaság gazdálkodásának szabályai: 
A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. § c) 
bekezdés 5., 6. és 13. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytat és 
nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból.  
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A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.  
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt közhasznú 
tevékenységére fordítja, illetve azzal a társaság vagyonát gyarapítja.  
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
A társaság működéséhez, illetve szolgáltatásai igénybevételéhez kapcsolódó 
valamennyi adat nyilvános, azok közvetlenül megtekinthetőek a társaság 
székhelyén, illetve a kmk.halas.net honlapon. 
Beszámolási szabályok, közhasznúsági jelentés:  
A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentést a „Petőfi Népe” megyei napilapban teszi 
közzé. 
A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
 
Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

- a számviteli beszámolót; 
- a költségvetési támogatás felhasználását; 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
- a cél szerinti juttatások kimutatását;  
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és 
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 
- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból a társaság 
székhelyén, az ügyvezető, vagy titkárság közreműködésével saját költségére 
másolatot készíthet.  
A társaság „határozatok tára” címmel folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a 
vezetői döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve az egyes döntéseket 
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A társaság vezető szervének 
döntéseit az ügyvezető az érintettekkel írásban, közvetlenül közli. A társaság a 
döntések nyilvánosságát a kmk.halas.net honlapon biztosítja.      

 
IX. 

A Társaság szervezete:  
A társaság szervei:                                                           
 A.     Alapító tag 
B.      Ügyvezetés 
A. Alapító tag  
 
Az alapító tag a Gt. 168. § (1) bekezdés szerint dönt az egyébként törvény szerint 
taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben és erről a vezető tisztségviselőket írásban 
köteles értesíteni.  
A befizetett törzsbetétek minden 100. 000 forintja egy szavazatra jogosít. 
A taggyűlés (alapító tag) kizárólagos hatáskörébe (Gt. 141.§ (2)) tartozik:  
a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 
b.) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 
c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;  
d.) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
e.) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
f.) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
g.) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
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h.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának 
elrendelése; 

i.) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
j.) a Gt. 37. §.-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása; 
k.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 
l.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
m.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§.b pont), illetve 
élettársával köt; 

n.) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 
követelések érvényesítése; 

o.) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló 
által történő megvizsgálásának elrendelése; 

p.) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének 
jóváhagyása; 

q.) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; 
r.) a Társasági szerződés módosítása; 
s.) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 
t.) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; 
u.) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; 
v.) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek 

arányától való eltérés megállapítása; 
w.) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
x.) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a Társasági szerződés a taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal.  
                                                          
B. Ügyvezető  
A Társaság ügyvezetője:  
Király Gábor (1957.12.24., an.: Bakonyi Gizella)  
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 20. 
A Társaság ügyvezetőinek megbízatása határozott időre 5 évre szól. A megbízás 
kezdő időpontja 2008. május 01., a megbízás 2013. április 30-áig szól. 
Az ügyvezető jogosult a Társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt, 
harmadik személyekkel szemben. 
Az ügyvezető vezeti a Társaság nyilvántartásait, irányítja a Társaság munkáját.  
A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Király Gábor gyakorolja. 
Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékkel 
kapcsolatos valamennyi, a Gt. 150.§ (2-4) bek. szerinti ügyvezetői kötelmet az 
ügyvezető tudomásul veszi.   
 

X. 
A Cégjegyzés: 
A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető nevét ö n á l l ó a n írja a Társaság 
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a hiteles aláírási 
címpéldány szerint. 
 
 

XI. 
A Felügyelő Bizottság: 
A Társaság tagja háromtagú Felügyelő Bizottságot hozott létre a Társaság 
működésének ellenőrzésére, melynek tagjainak megbízatása öt évre szól. Az  
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alapításkor kijelölt Felügyelő Bizottság megbízatása 2007. június 01-től, 2011.  május 
31.-ig szól. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai, a következők: 
Dr. Szabó Klára ( Szabó Klára) 6400 Kiskunhalas, Álmos u. 14/A. 
Hunyadi Péter (Dankó Márta) 6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 54.        .                                           
Brassó Imre Albert (Madarász Klára) 6723 Szeged Olajos u. 6/A.  
A Felügyelő Bizottság tagjainak személyére vonatkozóan a törvényben meghatározott 
kizáró ok nincs, megválasztásukat elfogadták. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét 
maga állapítja meg, a tag hagyja jóvá. 
 
A társaság legfőbb szervének döntés hozatalát megelőzően köteles a Felügyelő 
Bizottság véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos 
véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak.  
 
A jogszabályban meghatározott véleményezési jogot a Felügyelő Bizottság ülésen 
gyakorolja. A Felügyelő Bizottság évente legalább két ülést tart. Az ülést a Felügyelő 
Bizottság elnöke hívja össze írásban. A meghívóban az ülés napirendi pontjait is 
rögzíteni kell. A meghívót a Felügyelő Bizottság tagjainak ajánlott levélben kell 
elküldeni, az ülést megelőző 15 nappal. Halaszthatatlan döntés esetében rövid úton 
(telefax, e-mail) is el lehet küldeni a meghívót és a 15 napos határidőnél rövidebb időn 
belül.  
 
A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van.  
A Felügyelő Bizottság határozat hozatalából ki van zárva az a tag, akire vagy 
hozzátartozójára nézve a határozat rendelkezést tartalmaz.  
A Felügyelő Bizottság az ülést követő 8 napon belül köteles véleményét írásban a 
polgármester rendelkezésére bocsátani. 
Halaszthatatlan döntés esetében a Felügyelő Bizottságülésen kívül is gyakorolhatja a 
véleményezési jogot. Ebben az esetben a véleményt nyilvánító személy a napirend 
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles eljuttatni véleményét a döntést 
hozóhoz.  
A Felügyelő Bizottság egyetértése szükséges a könyvvizsgáló szervezet illetve a 
könyvvizsgáló személyére vonatkozóan. A javaslatot a fenti személyre a Felügyelő 
Bizottság egyetértésével az ügyvezetés teszi meg. A javaslattételre az alapító 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A felhívást írásban, 
vagy rövid úton is megteheti az alapító tag.   
 
A Felügyelő Bizottságra valamint tagjaira a Gt.-ben és más jogszabályokban 
meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 
A könyvvizsgáló: 
A Társaságnál 5 évre megválasztott könyvvizsgáló működik, a Gt.-ben és más 
jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátására. Kijelölt 
könyvvizsgáló megbízatása 2008. június 01-től 2010. május 31-ig szól. A 
könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetők 
bármelyike tesz javaslatot az alapítónak. 
 
A Társaság megválasztott könyvvizsgálója: 
Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-004311 
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STS 96 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
HU 6722 Szeged, Batthyány u. 34. 
Dr. Oláhné Dr. Szántó Mária (an.:Ármos Ilona) 
6722 Szeged, Szentháromság u. 77. 
A könyvvizsgálóra egyebekben a Gt.-ben és más jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározottak az irányadóak. 
 
 

XII. 
A Társasági szerződés módosítása, a Társaság megszűnése: 
A Társasági szerződés módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az 
alapító határozata szükséges.  
A Társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges.  
A Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból 
először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a fennmaradó vagyon a tag 
törzsbetétjeik arányában illeti meg. 
A non-profit gazdasági társaság megszűnik, ha:  
a.) a Társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési 

feltétel megvalósult; 
b.) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;  
c.) tagjainak száma egy főre csökken, kivéve ha a Gt. törvény másként rendelkezik; 
d.) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; 
e.) jogszabály így rendelkezik; 
f.) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); 
g.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; 
h.) a Gt.-nek az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják. 
 
A non-profit gazdasági társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg. (Gt. 
65.§.) 

XIII. 
A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje: 
A jelen alapító okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon 
iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A 
társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik. 
Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba 
betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni. 

XIV. 
Vegyes rendelkezések: 
A jelen társasági szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
A Társaság a tevékenységét jogutód társaságként 2008. február 01. napján kezdi 
meg. 
A társaság alapítója jelen alapító okiratot, mint akaratával megegyezőt 
helybenhagyólag írta alá. 
A jelen alapító okirat módosítás a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 
…………………… Kth. határozatán alapul. 

 
Kiskunhalas, 2008. június 25. napján 

                                                                                     
Valaczkai László                                                             Király Gábor 

         vezérigazgató                                                                ügyvezető 
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00027 Új napirendi pont 

 
 
27./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalasi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat stratégiai együttműködési terve 2008-2010. 
 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Előterjesztés  elkészítése hosszú időt vett igénybe, sok ember munkáját takarja. 
Külön munkacsoport alakult annak érdekében, hogy ez a rendkívül szerteágazó 
problémahalmaz megoldást találjon. 
Számos alkalommal voltak személyes és szakértői egyeztetések, szakmai fórumok . 
Ennek eredménye  az előterjesztésben  található. 
 
Kéri a támogatását azzal a módosítással, hogy a határozat-tervezet 3. pontja 
kiegészülne olyképpen, hogy a „Cigány Kisebbségi Önkormányzat által kimutatott 
erre az évre szánt feladatok finanszírozását  a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági 
Bizottságnak véleményezni kell, ami összesen  2. 364 E Ft. A költségvetésben 
kerüljön elkülönítésre.” 
. 

Kérdések 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
Milyen egyéb források állnak a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak a helyi 
önkormányzat segítségén kívül? 
 
 Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 
 
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy a megyei önkormányzattól  két éve 
épület felújításra kaptak 8 millió Ft-ot. Azóta a támogatásukra nincs keret. 
A programban meghatározott feladatokra nem lehet pályázni.  
Három rendezvényükre : Szüreti fesztivál, Gyermektáborozások és a Cigány Napra 
tudtak pályázni. 
Legeredményesebben a foglalkoztatásra  tudtak pályázni. Ebben az évben 25-30 
milliót kaptak erre a célra. 
Jövedelempótló támogatásból 35-40 főt vontak ki ebben az évben ebből adódóan. 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Sokuk  számára megdöbbentő adatok szerepelnek az előterjesztésben. 
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Mostani lakásigénylők számának több mint a fele cigány származású (100-125 fő). 
Ez a helyzet tarthatatlan. Azért válnak lakásigénylőkké, mert köztartozásuk van, 
amit  valaki kiegyenlít, jelzálog teher bejegyzése mellett. A további tartozások 
törlesztésének elmaradása miatt  árverésre kerül az ingatlan és a tartozást 
kiegyenlítő megszerzi azt. 
Az utcabizalmiak működését hatékonyabbá kell tenni. Nem  fordulhat elő, hogy egy 
épület mellé  fóliasátrat húznak és oda egy család beköltözik.  Ezért az utcabizalmi 
felelős. 
Az aktívkorúak támogatásban részesülők jelentős része nem regisztrált 
munkanélküli. Ezen is változtatni kell. 
Sáros utca és a  Polgár utca nagyon szemetes, legalább azt ki kellene velük 
takaríttatni. A Dong –ér völgyi út elkészül, szégyen lesz a városnak az a része, ha így 
marad  
Többet kellene tenni minden képviselőnek a Cigány Kisebbségi Önkormányzatban. 
 
Kószó János képviselő: 
 
Intézkedési Terv készítés a sarkalatos pontja az előterjesztésnek a megoldandó 
problémákra, ami 21 pontban összegzett. Most is működő utcabizalmi hálózat 
bővítésre szorul, mert több feladatot szánnak részükre. 
A problémák megoldására nem rendelkeznek megfelelő forrással, de a felvállalt 
feladatokhoz oda kell rendelni a pénzforrást, amennyiben komolyan veszik azt. Ez 
már  megérlelődött bennük, mert azt a társadalmi leszakadást, amivel ez  réteg 
rendelkezik, meg kell próbálni szűkíteni. Ezeken az embereken segíteni kell, több 
emberöltőnyi feladatot kell elindítani. 
Ezt fogadják el, mert támogatni érdemes ezeket az elképzeléseket, célokat. 
 
Pajor Kálmán  képviselő: 
 
Alapos, őszinte és segítőszándékú  az előterjesztés. Van benne olyan  megállapítás, 
hogy a  cigányságra jellemző, hogy telepszerű környezetben élnek, egy-egy lakásban 
2-3 generáció nő fel. Ehhez csatlakozik, hogy közösségi tisztálkodási helyet kell 
kialakítani. 
Ez mind helyes törekvés, de az Integrált Városfejlesztési Stratégiával ellentmondó. 
Abban az szerepel, hogy a telepszerű cigány kolóniákat fel kell számolni, külterületre 
nem szabad őket telepíteni, mert az hátrányos számukra. Belterületen családi házas  
megoldást kell számukra biztosítani, ahol állatot tarthat és növényt termeszthet.                               
Ezek az élettől elrugaszkodott célok, de elfogadta a képviselő-testület. 
Véleménye szerint a Cigány Közösségi Házban hatékonyabb élet lehetne. A 
rendszeres és hatékony felnőtt oktatásra terelné a figyelmet. Erre nagy szükség 
lenne. 
Szintén az előterjesztésben szerepel, hogy a Sáros utca és Polgár utcába a házakhoz 
WC.-t kell építeni 2009-ig. Már évek óta várnak erre. Miért nem lehet ebben az évben 
már  megépíteni. A Városgazda Zrt találjon ki műszaki megoldást és biztosítani kell a 
fedezetet erre. A határidőt 2008-ra kéri kijavítani. 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Az előterjesztés szerint a kitörési lehetőség a tanulás, szakma szerzés és a 
foglalkoztatottság. Ezzel nagyon egyet tud érteni. A tanulást az óvodába kell kezdeni 
és minél hamarabb. Jelenlegi szabályozás szerint csak a nagycsoport a kötelező. 
Fontos lenne, hogy 3 évesen közösségbe kerüljenek a cigánygyerekek Az általános 
iskolából is sokat távol vannak, valamint az ingyenes étkezést is egyre kevesebben 
veszik igénybe.  
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Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
A kisebbség felzárkóztatása, a szociális-egészségügyi helyzet javítása, foglalkoztatás 
elősegítése, iskolai végzettség megszerzésben való segítés és a lakhatás javítása, 
Európa Uniós elvárás és a szociális  program igen fontos, kiemelt célja. Számtalan 
cselekvési terv készült már ezek megoldására. Pénzügyi források állnak 
rendelkezésre de a  helyzet nem változik és   a pénz  mindig elfogy. 
Szeretné, ha Kiskunhalason nem így lenne, hanem a pénz célba érne és akkor 
elmozdulást lehet majd tapasztalni. Ehhez nagyon sok figyelem, segítség és 
ellenőrzés kell. Hangsúlyozza az ellenőrzést. Végig kell kísérni a programot 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Jól esik, hogy dicséretet kap az előterjesztés, mert annak gerincét ő készítette. Sok 
gondolat elhangzott, de  a költségvetés támogatási alapjának emelése lenne  igazán 
nagy segítség. Nagy a szociális elmaradás és az alulképzettség a cigányságnál.  
Azt el kell érni, hogy a gyermekek eljussanak  az óvodába és az iskolába, majd ezt 
fejezzék be. 
El kell érni a higiéniában egy alapszintet legalább 
Fel kell mérni a képzettséget és az egészségügyi helyzetet. A végrehajtandó feladatok 
21. pontjában szereplő feladatnak elsőként kell megfelelni és onnan kell indulni. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Precízebb és reálisabb kimutatás kellene az igények oldaláról. Tanulmányi 
támogatásokra 1.2 millió Ft-ot terveznek. Megjelentek a tandíjas iskolák, aki oda 
bekerül, nem is biztos, hogy elvégzi azt. Nagyon költséges. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnak  az ellenőrzést maximálisan kell fokozni. 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
Cigányok mai sorsa a mély szegénység. Egyetlen kiemelkedési lehetőség a tanulás,  
a szakma megszerzése. Önkormányzat  évek óta megteszi amit tehetett. Ékes 
bizonyítéka a szociális segítők ( dajkák ) alkalmazása az intézményekben, ahol  egy-
egy státuszt finanszíroz az önkormányzat annak érdekében, hogy cigány  
származású segítse a cigány tanulókat. 
Ezt a módszert a megyei képviselők ismertessék a megyei közgyűlésen, hogy a 
megyei fenntartású intézményekben is alkalmazzák ezt a módszert. Erre szükség 
van, jó eredményeket hozott az iskolai látogatottságnál. 
Nem szabad  feladni, mindig érdemes csinálni a felzárkóztatást még akkor is, ha 
csak generációk felnövekedésével hoz eredményt. 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Problémát okoz, hogy a munkalehetőség többnyire idény jellegű.  
A közmunkaprogramok  szintén  három hónapos időszakot ölelnek fel.  
A Polgár utca és Sáros utca  takarításával kapcsolatban  felmérést végeztek, 
fényképeket készített, mert az ottani helyzet  sürgős megoldást kíván. 
Országos programokban  koordinátori szerepet akartak létrehozni több településsel 
összefogva. Több tárgyalás volt ennek érdekében, Kiskunfélegyházi, Bácsalmási, 
Kalocsai  település képviselőjével.  A roma vállalkozók részére kiírt  pályázati 
lehetőségek ismertetésénél  a problémák megfogalmazása megtörtént, de választ a 
megoldásra nem kaptak. Hatékony működés így nem mutatható fel. 
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Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 
 
A hozzászólásokból  is kiderül, hogy  jók az elképzeléseik, de  magasabb összegű 
támogatás nincs. Elmondják nekik, hogy más intézmény sem kapott többet, húzzák  
meg magukat, de azért  elvárják,  hogy fejlődjenek. 
Amióta ez a program létezik, felvették a kapcsolatot a megyei önkormányzattal, 
gyakorló helyet alakítottak ki egy cigány vállalkozónál.  
Többször elhangzott, hogy az ellenőrzést fokozni kell. Még minden évben elszámoltak 
a költségvetés végrehajtásáról és nem érkezett kifogás ellene. Most mit kell jobban 
ellenőrizni? 
Sok feladatuk van még, de büszke azokra az eredményekre, amit már elértek. 
Elhangzott az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról, hogy az abban foglaltak szerint a 
cigányokat be kell telepíteni a városi lakásokba. 
Nem teheti meg, mert nem érzi jól magát ott a cigány és a környezete sem örülne neki. 
 
Ne mindig a hibákat  sorolják fel, hanem  arról is beszéljenek, hogy mennyien 
kiemelkedtek már a cigányság szegénységéből. Most kapta a hírt, hogy felsőfokú 
szociális  szakképesítést  szerzett egy cigány származású nő, aki a Családsegítő 
Szolgálatnál dolgozik. 
A szociális hálózat működtetését állandó jelleggel igénylik.  
A halasi cigányság körében 100 fő kivételével mindenki akar dolgozni, de nincs hol.  
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Sok időt töltöttek már ezzel a témakörrel. Ez a program 2008-2010 közötti  időszakra 
vonatkozik, de hozzá kell fogni, mert nagyot mulasztanának ellenkező esetben. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy  fogadják el  a határozat-tervezete a 3. pontban 
ismertetett módosítással. Rendeljék hozzá azt az összeget ami a kezdeti munkához 
szükséges. 
  
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ez a sok feladat nem csak önkormányzati feladat. Amíg szervesen nem épül össze 
egy egységes Kormányzati Programmal és ehhez kapcsolódóan egy egységes Európai 
Uniós Programmal,  ez egy helyi probléma bizonyos mértékű kezelése. 
Egész Európát szociális bombaként fogja  megközelíteni a cigányság ügye. Míg NY. 
Európában a bevándorlók  problémája ismert, annak kezelésére vannak eszközei, 
nem tudják, hogy mit jelent a határok nélküli Európában a cigányság kezelése. 
Első ilyen probléma akkor merült fel, amikor Rómában megjelentek tömegesen a 
romániai cigányok és  összeomlott a rendszerük. 
Önkormányzatnak mindent saját erején belül kell megoldani. Ne legyenek illúziói. 
Képzés a legfontosabb és ennek feltételeinek kialakítása. Három  éves kortól kell 
tanításra fogni őket.  Nem tudnak minden problémára  gondolni. Pályázatokra kell 
figyelni. Mindenkinek a saját dolgát el kell végeznie.  
Bármennyi támogatást rendelhetnek erre a célra, nem tudják a problémát egyedül 
megoldani. 
CKÖ elnökének nagy érdeme van abban hogy a kiskunhalasi cigányok kezelhetők. 
Mindenkinek segíteni kell, megyei és országos szinten is. 
Támogatja a kiegészítéssel együtt az előterjesztést. 
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 3. pont kiegészítéssel együtt. 
 
No: 33  
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 Szavazás: Nyílt  >585< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 20:39:40 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
211/2008. Kth 
Kiskunhalas Önkormányzata és a Kiskunhalasi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
stratégiai együttműködési terve. 2008-2010. 
 

H a t á r o z a t 
 

1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal való stratégiai együttműködési tervét (2008-
2010), amely melléklete a 41/2007. Kth. együttműködési 
megállapodásnak. 

2) A stratégiai együttműködési terv végrehajtásának társadalmi felügyeletére 
felkéri dr. Szász Éva képviselőt (Szociális, Foglalkoztatási, Egészségügyi 
bizottság elnöke) Kolompár Lászlót (CKÖ), valamint Gyarmati Istvánt 
(Szociális, Foglalkoztatási, Egészségügyi bizottság tagja). 

3) A Képviselő-testület  a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által 2008 évre 
meghatározott feladatok finanszírozásának megtárgyalását  a Pénzügyi, 
Költségvetési és Gazdasági Bizottság  feladatkörébe utalja. 

 
Határidő: azonnal, illetve az intézkedési terv alapján 
Felelős: Lukács  László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Lukács László alpolgármester 
Rostás László CKÖ elnöke 
Dr. Szász Éva képviselő 
Dózsa Tamás Károly képviselő 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

00028 Új napirendi pont 
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28./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kun emlékmű felállítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth Péter  főépítész: 
 
Előző testületi ülésen elfogadott határozat szerint a szobor felállításáról   a Képző és 
Iparművészeti lektortus szakvéleményének ismeretében hoznak döntést. Ez a 
szakvélemény megérkezett, amit csatolt az előterjesztéshez. A lektorátus támogatja a 
szobor  kijelölt helyen történő felállítását és az erre benyújtott pályázat támogatását 
javasolja. 
Felvetődött, hogy a szobor nem mindenkinek nyerte el tetszését, és hogy a kun baba 
a város címerét tartsa a kezében. A szobor nem a „Kun Baba” mása, hanem arra 
utaló korszerű megformálásban kialakított szobor, amely kaftános kun katonát 
formáz meg, tehát nem feltétlenül szükséges a másolás kialakítása. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
A kun harcos elképzelést támogatja azzal a  kiegészítéssel, hogy  az ábrázolás 
lehetőleg az archaikus ábrázolást közelítse, tehát ne a címerrel, hanem hagyományos 
formában jelenjen meg a szobor.  Ősök előtt  a tiszteletet  így leróható. 
 

Kérdések 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Az szerepel a szakvéleményben, hogy különböző költségfedezet híján   első ütemben 
egy szobor felállítására nyílik lehetőség. Csak nem, hogy második ütemre is 
szeretnének beruházni? 
 
Tóth Péter  főépítész: 
 
Jelenleg nincs napirenden másik szobor  felállítása.  Ez a megfogalmazás onnan ered 
a lektorátusi véleményben, hogy felvetődött az előkészítés során, hogy egy kun pár 
kerülne  ezen a helyszínen felállításra, ami egy férfi és egy női alakot ábrázolna.  
Annak költsége duplája lenne a jelenleginek. A pályázati forrás és a saját erő, csak 
egy szobor elhelyezését  teszi lehetővé. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Krammer Balázs  tanácsnok: 
 
A körforgalomhoz legközelebb eső utcák a választókerületébe tartoznak. Az ott lakók 
elképednek az ötlet hallatán is, hogy mire készülnek. Nem támogatja a szobor 
felállítását  továbbra sem. Azt kéri a képviselő-testülettől, ha a szobrot is meg is 
rendelik, ne kötelezzék el magukat, hogy a körforgalomban állítják fel. 
 
Dózsa Tamás Károlyt képviselő: 
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Túl sok lehetőség nincs erre. Ezt a szobrot  olyan ponton érdemes felállítani, ahol sok 
ember mozog és nem halasi elsősorban. Két lehetőség van, a város É-i vagy D-i 
bejárata. É-i bejárón erre nincs lehetőség. 
Várja mindenki a javaslatot, hogy hova állítsák fel, ha nem oda. 
  
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén is 
felmerült, hogy miért pont a  körforgalomba helyezik el ezt a szobrot. A  szobor 
kezében lévő tárgyat  senki nem fogja  vizsgálni, amikor a forgalomra kell figyelni és 
nem a szoborra. 
Az a vélemény alakult ki, hogy a körforgalom közepét felfoghatják egy jelképes Kun  
halomnak és a Kun babákat  mindig is utak csomópontjainál helyezték el. Ebből a 
szempontból stílszerű helynek tűnik a kiválasztott.  
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
A korábbi testületi ülésen is elmondta, és azóta többször is járt arra gépkocsival így 
megerősödött benne az a vélemény, hogy jobb helye lenne a temető végén, ahol van 
egy szabad háromszög alakú terület. Oda kell tenni, mert a kuntemető részén  lenne. 
Ott meg lehet állni, meg lehet nézni a szobrot. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Szállás utca sem véletlenül kapta nevét, mert a kun szállásokra utal. A térség 
jellemzője a kun – magyar vegyes  temető,  a kápolnánál a katolikus temető kerti 
oldalánál. Ettől jobb ötlet még nem hangzott el, de szívesen veszik  és visszatérnek a 
döntésre. 
Örömmel fogadja, hogy egy ilyen emlékmű létesül a városban az ősök emlékére. 
Támogatja megvalósulását. 
Az országban sok helyen lehet hasonlót látni a körforgalmakban. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Sokan járnak Sepsiszentgyörgyön, ahol a Sárkányölő Szent György szobra sem  a 
legszebb, amiről nagy vita volt a városban a polgármester elmondása szerint, de pont 
ez a vita tette kedvessé  ezt a szobrot, mert olyan mértékű volt a belső 
kommunikációs igénye az embereknek, hogy  megszerették. 
Ilyen értelemben  már része a városnak. 
Lehet, hogy itt is a közérdeklődés központjába kerül a szobor. Izlésbeli dolgokon előre 
nem lehet vitatkozni a lektorátus véleményével szemben. 
A határozat-tervezetről kéri a képviselők szavazatát. 
 
 
No: 34  
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 Szavazás: Nyílt  >586< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 20:51:23 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19   95.00%   82.61% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     5.00%     4.35% 
 
 Szavazott               20 100.00%   86.96% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     13.04% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
212/2008. Kth 
Kun emlékmű felállítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
 
A Képviselő-testület egyetért a kiskunhalasi körforgalomban kezében víztartó 
edénnyel  kun harcos szobor felállításával, Győrfi Sándor szobrászművész 
megbízásával a szobor elkészítésére valamint az alkotás elhelyezésének 
támogatására pályázat benyújtásával a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus „Reneszánsz ÉV 2008” című pályázati kiírására. A 900 
eFt önrész a 2008. évi költségvetés „Redemptiós megemlékezés” című keretéből 
biztosítható. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lukács László alpolgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
Tóth Péter Főépítész,  
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00029 Új napirendi pont 
 
 
29./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Bölcsőde felújítási pályázat benyújtása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Elek-Máté Anita  beruházási ügyintéző: 
 
Az előterjesztésben június 17-i benyújtási határidő szerepel, amit megváltoztattak. A 
pályázatot június 23-án benyújtották. Ez egy két fordulós pályázat, a képviselő-
testület hozzájárulása a második fordulós pályázathoz szükséges. A nyári szünet 
miatt terjesztették be most  döntéshozatalra az előterjesztést. 
A pályázat a bölcsőde bővítését és teljes korszerűsítését tartalmazza. 50 fős lesz a 
felújítás után a bölcsőde és  két új csoportszobát alakítanak ki. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Ebben a tárgykörben a képviselő-testület már állást fogalt. Akkor  60-90 milliót 
szántak erre a célra. Akkor is soknak tartotta az összeget. A 130 millió már túl sok, a 
140 millióra már véleményt sem tud mondani, mert ebből új épületeket lehet már 
megvalósítani. Ilyen jellegű  pazarlást  nem tud elfogadni. 
Kételkedik abban, hogy  reális számításokon alapul a pályázat. 
 
Elke-Máté Anita  beruházási ügyintéző: 
 
A 69 milliós előterjesztésnél csak egy csoportszoba bővítést terveztek. Kiderült 
közben, hogy jelenleg 38 fős a bölcsőde engedélye a három szobára. Szobánként 10 
gyermek helyezhető el. Ezért  kényszerültek arra, hogy két csoportszobát alakítsanak 
ki.  Az épület két szintes, és a hozzáragasztott épület is két szintes lesz. A tárolót a 
lenti részben alakítják ki és új vizesblokkot is építenek. 
Az épület jellegéből adódik, hogy megemelkedett a felújítás és a bővítés költsége. 
Ebben az összegben az udvar teljes felújítása is szerepel 12 millió Ft-al. 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Nem tudja elfogadni, hogy 1 szoba 30 millióba kerül. Irreális számára ez a számítás. 
5-10 millió Ft-ért  vitába szállnak és ekkora összegre igen mondanak egy perc alatt. 
  
Horváth Etelka képviselő: 
 
Pályázaton 90 %-os támogatást kapnak, akkor a 10 %-os  önrészt az 
önkormányzatnak biztosítani kell.  Emlékszik rá, amikor a ’90-es években 
Kiskunhalason  bölcsődei férőhelyeket kellett megszüntetni finanszírozás hiányában 
és azóta is feszítő gondja a városnak és a kisgyermekes szülőnek a  bölcsődei 
férőhely. 
Amennyiben nincs rá lehetőség  maradnak a  magánbölcsődék , ami nagyon drága. 
A terveket szakemberek készítették el, így  támogatja azt. 
Gondoljanak arra, hogy a  bölcsődei létszámbővítés időszerű Kiskunhalason. Nagyon 
fontos és nélkülözhetetlen eleme  az intézményrendszernek. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
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Kétségtelen hogy szükség van további bölcsődei helyre . A halmozottan hátrányos  
helyzetű gyerekek számára ez az ellátási forma néhány éven belül kötelező lesz, ami  
40-60 gyermekre vonatkozik. 
Műszaki kalkulációt nem látták a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság ülésen. Pályázati határidőt előbbre hozták.  
Pályázati kiírásokra  is kételkedve  tekint. Nem tartja kiegyensúlyozottnak a 
támogatás rendszerét. Ez esetben a 10 % önrész biztosítása mellett megéri   ezt a 
bővítési lehetőséget  megpályázni. 
Véleménye szerint a pályázatíró felelőssége , hogy esetleg az irreális számítások 
miatt veszélyben kerülhet a pályázat eredményessége. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A  90 :10% -os  értékarány bátorítja őket, azt érzi. Ma már mindent csak pályázati 
úton lehet megszerezni. Nem a legfontosabb feladatokra adnak be   pályázatot, 
hanem amire kiírtak lehetőséget. 
Ezek a pályázatok túlköltségeltek. Az jár jól, aki nyer ezeken a pályázatokon és az 
építési kivitelező 
A nyerhető összeg reményében támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja. 
Tanulság  hogy nem lehet ilyen nagyvonalúan számolni. A csoportok esetleges 
visszafogása esetén megduplázódik a fenntartási költség. Ezt a gyakorlatot be kell 
fejezni  ezzel egyetért, még akkor is ha 90%- bekerülési költség ezzel megnyerhető. 
Pontosabban kell számolni,  a tervező fantáziáját nem szabad kontroll nélkül 
elengedni, sem a pályázatíró éhségét nem szabad  támogatni. Törekedni fognak erre 
a jövőben. 
Lényegesen korrektebb tájékoztatást kell kapni a képviselőknek a döntéshozatalhoz. 
 
Határozat-tervezet elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 
 
No: 35  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >587< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 21:07:39 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21   95.45%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     4.55%     4.35% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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213/2008.Kth 
Bölcsődei felújítási pályázat benyújtása 

H a t á r o z a t  
 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a 
DAOP-2008-4.1.3.C.D fejlesztési célú támogatás elnyerésére Kiskunhalas városi  
bölcsőde felújítási munkái elvégzéséhez DARFT-hoz pályázatot nyújtson be, és a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
 
A beruházás összköltsége hozzávetőlegesen 130.000.000,- Ft, elnyerhető támogatás 
max.90 %. Képviselő-testület kijelenti, hogy a szükséges önrész a rendelkezésére áll 
és azt szükség szerint és folyamatosan biztosítja. 
 
Határidő:2008.június 25. 
Felelős:Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Dr. Szlanka Tamás     Városfejlesztési vezető főtanácsos 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00030 Új napirendi pont 
 
30./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: ÁROP -1.A.2. Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési  
pályázat benyújtása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok. 
 
Szerencsésnek tartaná  a jövőt illetően, ha az előterjesztések megfelelő információt 
adnának a képviselők részére.  
Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy   legfeljebb 92% vissza nem térítendő 
támogatás kérhető a projekt összes elszámolható költségeire. Kérdése, hogy mik az 
elszámolható költségek? 
 
Elek-Máté Anita  beruházási ügyintéző: 
 
A pályázat előkészítését  ezen a héten kezdte meg Dr. Szlanka Tamás kollégája.  
Számítástechnikai korszerűsítést  tartalmaz a pályázat.  
 
 

Hozzászólások 
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Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Hogy fordulhat elő, hogy  az előterjesztő nincs jelen a képviselő-testületi ülésen és 
nem lehet hozzá kérdéseket intézni. A következő előterjesztést is ő készítette elő. 
Szervezze meg jobban szabadságát. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Van igazság a hozzászólásban. Nem  lehet ezt a gyakorlatot folytatni, állapítja meg. 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
Hivatalba működik egy iktató program ami káoszt követhetetlenséget okoz és szintén 
ehhez hasonló pályázaton nyerte a Polgármesteri Hivatal. Aki dolgozik vele, az 
elégedetlen. Felelőse nincs ennek. Aki kiírta a pályázatot és eladta, az jól járt vele, 
akik pedig használják, azok rosszul. 
Reméli, hogy ez a pályázat jobb eredményt hoz majd. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Nem tiszte, hogy megvédje Dr. Szlanka Tamást, de a pályázati kiírás a nyári 
időszakba  áthúzódott. Aki hónapokkal korábban egy nyári nyaralást leköt, nem 
maradhat itt a képviselő-testületi ülésen. Elfogadható, hogy valaki egyszer hiányzik.  
Amennyiben van aki képviselje, készüljön fel és hozzá tehetnek fel kérdéseket. 
 A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése kisebb problémát okozhat, mert a 
felsorolt célok elérhetők, így  indokolt a pályázat benyújtása. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
A vita nem tanulság nélküli. Bizottsági ülésen jelen volt az előterjesztő, ott kaptak 
megfelelő tájékoztatást. Emellett az előterjesztőnek jelen kell lennie, vagy a 
Polgármesteri Hivatalnak rendelkezésre kell állni a megfelelő tájékoztatás érdekében. 
 
Kéri a képviselők szavazatát  a határozat-tervezetről. 
 
 
No: 36  
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 Szavazás: Nyílt  >588< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 21:13:23 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   95.65% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
214/2008. Kth 
ÁROP-1.A.2. Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési pályázat benyújtása. 
 

H a t á r o z a t 
 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a 
„Az Államreform operatív program keretében a polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése” kódszám: ÁROP-1.A.2 megnevezésű 2008. évi pályázati 
felhívására pályázatot nyújtson be.  
A projekt elnyerni kívánt támogatásának összege 20.000.000,-Ft. A 
Képviselő-testület kijelenti, hogy a szükséges önrész  rendelkezésére áll és 
azt szükség szerint és folyamatosan biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

Dr. Szlanka Tamás városfejlesztési vezető főtanácsos 
Elek-Máté Anita beruházási ügyintéző 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00031 Új napirendi pont 

 
31./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Könyvtári szolgáltatások összehangolt  infrastruktura fejlesztése 
c. pályázat benyújtása. 
 
Írásos  előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát. 
 
No: 37  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >589< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 21:15:32 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   95.65% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
215/2008. Kth 
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése c. pályázat 
benyújtása. 

H a t á r o z a tt 
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a 
TIOP- 1.2.3. könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése c. 
pályázat elnyerése érdekében vizsgálja meg a konzorcium kialakításának 
lehetőségét, amennyiben az kedvezőbb pályázati feltételekhez járul hozzá, kösse meg 
a konzorciumi szerződést.  
Továbbá Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a város 
Polgármesterét a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
A Képviselő- testület kijelenti, hogy a pályázat esetlegesen felmerülő előkészítési 
költségeit szükség szerint és folyamatosan biztosítja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László, polgármester 
 
A Képviselő-testület  jelen határozatáról értesül:  
Dr. Szlanka Tamás városfejlesztési vezető főtanácsos 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00032 Új napirendi pont 
 
32./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Jókai utcai szeméttelep rekonstrukciójához kapcsolódó pályázat 
benyújtása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Soltész Gergely  környezetvédelmi referens: 
 
Az előterjesztésben a pályázat benyújtási  határidőt  2008. október 1-jére kéri 
javítani. 
Lehetőség nyílt a Környezet  és Energia Operatív Program keretein belül  térségi 
szinten a felhagyott hulladék lerakók rekultivációjára. Jókai úti szeméttelep 13 
hektár  nagyságú, ezért a  tervezett költségek jelentősek.  A rekultivációhoz  terület 
megvásárlásra is   szükség lesz, amelyek  nagy részben magántulajdonban vannak. 
Erre a képviselő-testület 2008 évi költségvetésében 3 millió Ft-ot  bocsát 
rendelkezésre. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A pályázatnál  most csak a tervezésről beszélnek, amihez hozzá kell járulnia az 
önkormányzatnak. 
A rekultiváció költsége  650 millió  értékű  amit 100 %-ban el lehet nyerni ezen a 
pályázaton. Ez 30 cm  vastag agyag réteget jelent,  tetejére 20 cm humusz borítással.  
Most csak arról döntenek, hogy a  650 millió   6%-át  kitevő  tervezési díj  15%-át ( 6.5 
- 7 millió) kell biztosítani. Ilyen arányban  elfogadásra  ajánlja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén,  a vitát lezárja és a határozat-tervezetről kéri a képviselők 
szavazatát. 
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No: 38  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >590< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 21:20:00 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
216/2008. Kth 
Jókai utcai szeméttelep rekultivációjához kapcsolódó pályázat. 
 
 

H a t á r o z a t 
 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a 
Környezet és Energia Operatív Program „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő 
térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” (KEOP-2.3.0) című pályázati 
felhívására „Kiskunhalas Jókai utcai felhagyott hulladéklerakó rekultivációs 
munkálatainak előkészítése és kivitelezése” tárgyában támogatás elnyerésére 
pályázatot nyújtson be. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá 
a beadásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Szlanka Tamás városfejlesztési vezető főtanácsos 
Soltész Gergő  környezetvédelmi referens 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00033 Új napirendi pont 
33./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: „ Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
továbbfejlesztése  az MBH technológiák bevezetésével „ c. pályázat  benyújtása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Soltész Gergely  környezetvédelmi referens: 
 
A támogatás keretében megvalósult a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő telep. 
A környezetvédelmi engedélyben, ami egységes környezethasználati engedély, 2012-
ben egy felülvizsgálat várható. A felülvizsgálat kapcsán korszerűsíteni kell a 
hulladéklerakó telepet a hatályban lévő jogszabályok előírásai alapján. Ennek 
megfelelően  csökkenteni kell a hulladéklerakóban lévő szervesanyag mennyiségét. 
Erre  már akkor nem lesz pályázati lehetőség, ezért van szükség most  a pályázat 
benyújtására. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság elnöke  felrótta, hogy az 
előterjesztés osztós anyagként került a bizottság elé. Ennek az volt az oka, hogy a 
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Zrt Konzurciumi ülése hétfőn volt. Céljuk az 
volt, hogy elfogadják a Közbeszerzési Bizottság döntését, miszerint a 82 
önkormányzat által létrehozott Zrt. mint vagyonkezelő és a hozzá kapcsolódó jelenlegi 
szolgáltatást végzők konzorciuma nyerte el a szolgáltatást, három multinacionális cég 
előtt.  
A környezetvédelmi jogszabály változott  az ISPA pályázati kiírás helyzetéhez  
képest,  és a későbbi felülvizsgálat előírása miatt ezt a beruházást meg kell csinálni.  
Ezeket a plusz szolgáltatásokat meg kellene pályáznia a vagyonkezelőnek, amihez az 
önrészt is odarendelték. 
Önrész nem az önkormányzatokat terheli, mert egy pénzügyi konstrukcióval a 
szolgáltatók átvállalják. 
Visszatérve az osztós előterjesztésre, hétfőn volt az említett ülés  és kedden kapták 
meg  az előterjesztés szövegét az önkormányzatok. 
  
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Városban kezd kialakulni a szelektív hulladékgyűjtő szigetek helye. Az építési  
hulladék elszállítására igénybevett konténeres szemétszállítás sorsa mi lesz? Egy 
része meddő hulladék, aminek a sorsáról érdeklődik. 
 
Soltész Gergely környezetvédelmi referens: 
 
A regionális  hulladékkezelőhöz  megfelelő válogatás után kerülhet be a hulladék. 
Tervek között szerepel várhatóan  egy kinyert hulladék  tárolására alklalmas terület 
kialakítása, ami megoldja ezt a problémát. 
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Hozzászólások 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Hatalmas Európa Uniós  támogatással megépült a Regionális Hulladéklerakó. 2000-
ben megjelent törvény írja elő a mechanikai hulladékkezelést, és ezt nem alkalmazták 
a tervezők. Most egy mulasztást korrigálnak. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A pályázatból nem felejtődött ki a 2000 évi jogszabály által meghatározott feladat, de 
meghatározott összegre lehetett pályázni, meghatározott műszaki tartalommal. 

4. Ez a további 2.5 milliárdnyi  fejlesztés már nem fért bele a pályázati 
keretekbe. 

 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testületnek. 
 
No: 39  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >591< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 21:30:35 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   95.65% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
217/2008.Kth 
„Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer továbbfejlesztése az 
MBH technológiák bevezetésével” c. pályázat benyújtása. 
 

H a t á r o z a t 
 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a konzorcium pályázatot 

nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati konstrukció 
keretében a meglévő Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány által vizsgált 
mechanikai, illetve mechanikai-biológiai előkezelés fejlesztési program Részletes 
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Megvalósíthatósági Tanulmánya (RMT), valamint részletes tervei elkészítésének 
támogatására. 

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja, a 2001-ben (az eredeti 
konzorcionális szerződés alapján) rögzített lakosságszám arányában a 15%-os 
önrész biztosítását. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Szlanka Tamás városfejlesztési vezető főtanácsos 
Soltész Gergely környezetvédelmi referens 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00034 Új napirendi pont 
 
 
34./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil támogatási 
Alapból Remény Egészség- és Családsegítő Egyesület  támogatása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve.  
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Jobbítás szándékával mondja, hogy ez az előterjesztés nem szól semmiről. Nem 
tudni, hogy mire akarnak pályázni, mi az elszámolható költség, csak szavazzanak 
meg 22 millió ft-ot. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Ez a követendő példa az önkormányzat számára. A Remény Egészség- és 
Családsegítő Egyesület  pályázik, várható eredmények vannak, infrastruktúra 
fejlesztés az önkormányzati ingatlanokban, közösségi tér kialakítása, a depresszió 
elleni program megvalósítása. A megnyerhető pályázatot az önkormányzat támogatja 
önrésszel, a tanácsadási díjjal és nincs az önkormányzatnak működési kiadása, a 
szervezetet nem kell támogatnia más összegekkel. A pályázatból támogatható a 
menedzsment költsége. 
Követendő példának tartja és mindenkinek ajánlja elfogadásra az előterjesztést. 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Jövőben a pályázati kiírást is tegyék mellé, hogy több információjuk lehessen. 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja 
a képviselő-testületnek. 
. 
No: 40  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >592< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 21:33:35 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21   95.45%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     4.55%     4.35% 
 
 Szavazott               22 100.00%   95.65% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.35% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
218/2008. Kth 
EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil támogatási Alapból Remény 
Egészség- és Családsegítő Egyesület támogatása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete vállalja, hogy amennyiben az EGT/ Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapból a Remény Egészség- és 
Családvédő Egyesület támogatásban részesül, a 2008. évi költségvetéséből a 
pályázathoz szükséges pénzbeli hozzájárulást, azaz 497.952Ft-ot biztosít  . 
Továbbá, Kiskunhalas Város Képviselő- testülete vállalja, hogy a pályázat 
sikeressége esetén az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. számára 1.095.543 Ft 
+Áfa tanácsadói díjat biztosítja a 2008. évi költségvetésből. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: Lukács László alpolgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
Dr. Szlanka Tamás városfejlesztési vezető főtanácsos 
Hegedűsné Németh Gabriella Remény Egészség- és Családvédő Egyesület elnöke  
László Mária Pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00035 Új napirendi pont 
 
35./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Térfigyelő kamerák felszerelése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth Péter  főépítész: 
 
Az előterjesztést Dr. Fődi István készítette, mert a korábbi TÖV Kft – akinek ő volt az 
ügyvezetője – finanszírozta a Semmelweis téren és a közlekedési lámpánál felszerelt 
kamerát.  
A térfigyelő kamerák kihelyezésével a jelenlegi rendszer bővítését végzik el. 
Felvetődött bizottsági ülésen, hogy miért nem kértek több helyről árajánlatot. Azért 
nem tették ezt meg, mert a rendszer kívánta, hogy a kiépítő folytassa a bővítését. 
A jövőben lehetőség nyílik  más forgalmazók megkeresésére is. 
Felvetődött kérdés volt még, hogy miért van szükség az 53. sz. főút és a Kossuth utca 
kereszteződésébe kamera felszerelésére.  
Itt sok baleset történik és a vizsgálat során  a kamera rögzített képei segítséget 
nyújthatnak a rendőröknek. 
 
 

Kérdések 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
A kamerák ugyan azt csinálják ugyanannyi ideig, mégis az árak között jelentős 
különbség van. Miért? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A kamerák a vagyonvédelem szempontjából jók, a károkozás kifizetésének  
elmaradása miatt a biztosítóknak is érdekük fűződik ennek létéhez. 
Adott esetben hozzájárulhatnának a költségekhez. 
 
Tóth Péter  főépítész: 
 
 Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy a kamera valóban hasonló, de az 
adat továbbítás  módja eltérő. Egyik kamera esetében  közvetlen kábel kapcsolatot 
építenek ki, a másik helyszínen egy bérelt internet vonalon keresztül kapják az 
információt. Eltérő műszaki megoldás miatt van az árban eltérés. 
Arról nincs információja, hogy kamera működtetésével a biztosító társaságokat 
megkeresték volna, de jóváhagyás esetén a Városgazda Zrt ezt megteheti. 
 

Hozzászólások 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Módosító indítványként kéri megszavaztatni, hogy szakemberek bevonásával tovább 
kell vizsgálni a kérdést és  további árajánlatokat kérjenek  
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Halász Balázs  képviselő: 
 
Felmerült bizottsági ülésen, hogy  a lakótelepeken is kellene kamera, ahol sűrűbben 
történik gépkocsi feltörés. A válaszban az hangzott el, hogy nem lehet, mert egy 
beállított pontban működnek a kamerák. Ezt nem fogadja el. Budapesten látható a 
Készenléti Örezred épületénél, hogy félgömb üvegben a kamera forgatható. 
Körbe kell nézni mert  nem biztos, hogy a jelenlegi a legjobb ajánlat. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az előterjesztést visszavonja és szélesebb körben kért  árajánlat mellett újabb 
előterjesztés készítését  rendeli el. 
 
 

00036 Új napirendi pont 
 
36./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalasi  konferencia központhoz szükséges területek 
megszerzése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 Tóth Péter  főépítész: 
 
A határozati javaslatban  adminisztratív hiba  során a helyrajzi szám rosszul 
szerepel, az helyesen 4563 hrsz. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
A terület kialakításával összefüggésben a szakmai beruházás  is folyamatosan 
halad. A terület bejárása több alkalommal megtörtént  az elmúlt hónapokban. A 
pénzügyi terv összeállítása, a finanszírozó és a pénzügyi szerveknek a 
szerződéskötésének  előkészítése, befektetői oldal és a szakmai program 
összehangolása folyamatban van. Ehhez kötődik a tulajdonviszonyoknak az 
előkészítése. 
Az előkészítés legkésőbb szeptember elejére befejeződik, amit követően  a befektető 
és az önkormányzat között a megállapodás megköthető a konferencia és sport 
központ beruházásra 15 milliárd Ft értékben. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén. A vitát lezárja és a határozat-tervezetről kéri a képviselők 
szavazatát. 
 
No: 41  
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Előterjesztő 
  
 Szavazás: Nyílt  >593< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 21:47:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16   76.19%   69.56% 
 Nem                 1     4.76%     4.35% 
 Tartózkodik                 4   19.05%   17.39% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
219/2008. Kth 
Kiskunhalasi konferencia központhoz szükséges területek megszerzése. 
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület konferencia központ megvalósítás céljára meg kívánja vásárolni 
a Kiskunhalas 4558, 4559 és 4560 hrsz alatti ingatlanokat valamint a 4563 hrsz 
alatti ingatlanból mintegy 300 m2 területet. Az ingatlanok vételáráról folytatandó 
tárgyalás alapja az értékbecsült ár, melyet jóváhagyásra a Pénzügyi, Költségvetési 
és Gazdasági Bizottság elé kell terjeszteni. 
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Lukács László alpolgármester 
Tóth Péter főépítész       
Valaczkai László Városgazda Zrt.   vezérigazgató 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00037 Új napirendi pont 
37./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Félegyházi út 6057/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlási kérelme. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 42  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >594< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 21:48:34 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20   95.24%   86.95% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     4.76%     4.35% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
220/2008. Kth 
Félegyházi út 6057/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlási kérelme. 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 6057/2 hrsz. alatti 2120 m2 
területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát Kotroczó Anita, Kiskunhalas, 
Széchenyi u. 29/A sz. alatti lakos részére. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos 
költségek a vevőt terhelik. 
A terület értékesítési ára az értékbecsült ár, melyet jóváhagyásra a Pénzügyi, 
Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé kell terjeszteni. 
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős:Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
Tóth Péter főépítész       
Valaczkai László Városgazda Zrt 
Kotroczó Anita, Kiskunhalas, Széchenyi u. 29/A sz. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00038 Új napirendi pont 
 
38./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Semmelweis téri garázssor mögötti terület megvásárlási kérelme. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 43  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >595< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 21:49:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
221/2008. Kth 
Semmelweis téri garázssor mögötti terület megvásárlási kérelme. 

H a t á r o z a t 
 
 A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 2253/1 hrsz. alatti 
ingatlanból a rendezési terv szerint kialakítandó mintegy 144 m2 területű 
ingatlanrészt Bodicsi Magdolna (Kiskunhalas, Magyar u. 8.), Kővágó Lajos 
(Kiskunhalas, Magyar u. 10.) Dr. Bogdán Gusztáv (Kiskunhalas, Magyar u. 12.) és 
Fekete Istvánné (Kiskunhalas, Magyar u. 14.) részére. A vevők a megvásárolt 
ingatlanrészből a saját telkükhöz csatlakozó résznek válnak kizárólagos 
tulajdonosává a megosztási tervdokumentáció szerint. Az értékesítés feltétele, hogy 
mind a négy vevő a saját telkéhez csatlakozó területrészre vonatkozóan az adásvételi 
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szerződést megkösse. 
A telekmegosztással kapcsolatos költségek a vevőket terhelik. A terület értékesítési 
ára az értékbecsült ár, melyet jóváhagyásra a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági 
Bizottság elé kell terjeszteni. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
 
Tóth  Péter főépítész    
Valaczkai László Zrt vezérigazgató 
Bodicsi Magdolna (Kiskunhalas, Magyar u. 8.), 
Kővágó Lajos (Kiskunhalas, Magyar u. 10.)  
Dr. Bogdán Gusztáv (Kiskunhalas, Magyar u. 12.)   
Fekete Istvánné (Kiskunhalas, Magyar u. 14.) 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00039 Új napirendi pont 
 
39./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: A 3332/7 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjog rendezése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 44  
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 Szavazás: Nyílt  >596< Minősített 
 Ideje:2008.06.25 21:51:07 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   91.30% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   91.30% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.70% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
222/2008. Kth 
A 3332/7 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjog rendezése. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas, 3332/7 hrsz alatti ingatlant 
érétkesíti 
¼ tulajdoni hányadban Köteles Julianna (Kiskunhalas, Vásártér u. 3. ) 
1/20 tulajdoni hányadban Köteles Ferenc (Kiskunhalas, Vásártér u. 3.) 
1/20 tulajdoni hányadban Köteles Ferenc (Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 116.) 
1/20 tulajdoni hányadban Köteles Tibor (Kiskunhalas, Bornemissza u. 7.) 
1/20 tulajdoni hányadban Radics Józsefné (Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 116.) és 1/20 
tulajdoni hányadban Balázs Lászlóné (Kiskunhalas, Jókai u. 29.) részére összesen 5 
Ft vételáron 
½ tulajdoni hányadban Kolompár István (Kiskunhalas, Vásártér u. 4.) részére további 
5 Ft vételáron. 
Az eljárás lebonyolításával megbízza a Városgazda Zrt-t. Az ingatlanszerzéssel 
kapcsolatos költségek az eladót terhelik. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Tóth Péter főépítész       
Valaczkai László Városgazda Zrt.  vezérigazgató 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00040 Új napirendi pont 

 
40./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Vitéz u. Gimnázium u. Sárkány utca forgalmi rendjének 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Pajor Kálmán Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság 
elnöke: 
 
Másodszor terjesztette be a forgalmi rend változtatást. Egy utca forgalmi rendjének 
megváltoztatása érdekében nem kell lakossági fórumot tartani. Mégis  ennek 
keretében vizsgálták meg a két utca terhelését.   
Megállapították, hogy a városból kimenő forgalom túlterheli a Vitéz utcát. 
Megvizsgálták annak a műszaki feltételét, hogy a szélesebb Sárkány utca  mennyire 
alkalmas a két irányú forgalom lebonyolítására. A műszaki osztály szakemberei 
megállapították, hogy alkalmas rá,  jogos volt a korábbi két irányú forgalom 
bevezetéséről szóló előterjesztés.  
Sárkány utca lakói tiltakoztak utólag, hogy ketten vettek részt a korábbi 
megbeszélésen, ezért tartottak egy másik összejövetelt. 
A Rendőrkapitányság szakembereinek jelenlétében  viszonylag rövid idő alatt 
megegyezés született, hogy  a Sárkány utca forgalmi rendjét két irányúvá 
változtatják meg. A   Kovács Pál tér forgalmi iránya megmarad. 
Gimnázium utcaiak egyetértettek azzal, hogy  a Gimnázium utca Vitéz u. és a 
Sárkány u. közötti szakaszán a forgalmat megfordítsák.  
 
Ha a belvárosi rekonstrukciós  pályázaton nyernek, akkor valamennyi belvárosi utca 
forgalmi rendjét felül kell vizsgálni. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Útépítési hozzájárulást minden lakónak fizetnie kell. Sárkány utcában nem fizettek. 
Ez mindenkire vonatkozik. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Ott volt a gyűlésen és nem ez a megállapodás született ott. 
Két utca egyirányúsítását megcserélik, de a Kovács Pál térét is, hogy a Székely utcán 
a Kmeth Sándor utcáig lehessen kifelé is menni, és az  É-ra irányuló forgalom azon a 
szakaszon menjen kifele.      
Egyszerűbb lenne a belvárosból kifelé menni a Gimnázium utcán, Kovács Pál téren és 
a Bajcsy Zsilinszky utcán. Ezzel tehermentesíteni lehetne az egész környék 
forgalmát.   Erről volt ott szó. 
Amennyiben hivatkoznak a lakossági fórumon történtekre, akkor teljes terjedelmében 
tegyék meg azt. 
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Pajor Kálmán képviselő: 
 
Valóban felmerült ez a kérés is, hogy a Székely utca É-i végében a Kovács Pál tér és a 
Kmeth Sándor utca között kétirányusítsák a Székely utcát. Akkor is azt mondta, hogy 
meg kell még vizsgálni. A közlekedési szakemberekkel utána egyeztetett, akik 
kifejtették,  hogy a Székely utcából a kihajtás sok balesetet okozott már, hiszen a 
Posta utca felől a Kmeth Sándor utcán közlekedők, ha bekanyarodnak a Székely 
utcába, óhatatlanul igénybe veszik az út jobb oldalát ezért nem alkalmas a két- 
irányusításra ez a csomópont. Amíg a Kmeth Sándor utca, Posta utca nyomvonal nem 
kerül rendezésre és bizonyos épületek szanálásra, addig  ez a kihajtás, közlekedés 
biztonsági szempontból nem megengedhető. 
Ezért kellett elállni a kéréstől, ami valóban elhangzott a fórumon. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Nem  tudja melyik műszaki szakértő mondta mindezt, de az előterjesztésből nem 
derül ki,  hogy miért nem a megegyezés szövege szerepel abban.  
Szeretné  közlekedési szakértő véleményét hallani. Egyelőre ilyen nincs. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A közlekedési szakember itt volt egy darabig,  már nincs itt. A Rendőrkapitányságot 
nem hívta meg senki erre az ülésre. Írásban is meg lehet őket kérdezni, de nem azt 
jelenti,  hogy a megállapodást meg akarta hamísítani, mert nem lakossági fórum 
dönti el a város közlekedési rendjét. Ennek ellenére  figyelembe vették az ott 
elhangzottakat. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A figyelembe vettük az ott elhangzottakat és a megegyezés született két különböző 
dolog. Következésképpen nem született megegyezés. 
 
Pajor Kálmán  képviselő: 
 
Amit leírt abban megegyezés született. Kérés volt, hogy kétirányú legyen a Székely 
utca vége. Közlekedés biztonsági szempontból ez nem engedélyezhető. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő. 
 
Módosító indítványa, hogy ezt az előterjesztést fogadják el azzal a kiegészítéssel, 
hogy a Székely utca kis szakaszát a következő testületi ülésre visszahozzák és addig 
a szakértők és a lakók bevonásával megnézik, hogy lehet-e  kétirányú vagy csak egy- 
irányú a  forgalom. 
 
Váradi Krisztián képviselő. 
 
Ott volt a lakossági fórumon. Igazat ad Dr.Nagy Lajos képviselőtársának. A 
sarkalatos kérdés a Vitéz és a Sárkány utca forgalmi rendje volt. Vítéz utcaiak 
szerették volna a mostanihoz képest visszafordítani a forgalmat a Sárkány utca 
rovására. Ez a Sárkány utcaiaknak nem tetszett. Kezdeményezték, hogy legyen még 
egy lakossági fórum. 
Ott felmerült több ötlet és legvégül abban állapodtak meg, hogy a két egyirányú utca 
forgalma maradjon, csak cseréljék meg az irányát. Valóban volt  olyan felvetés, hogy 
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a Székely utca átvezető része a Kmeth Sándor u. és a Kovács  Pál tér között legyen 
kétirányú. 
 
Halász Balázs (ÜGYREND)képviselő. 
 
Többször elhangzott, hogy ne térjenek el az előterjesztés tárgyától. Szóba sem került, 
hogy a Sárkány u. és Vitéz utca forgalmi rendjével mi lesz, mert csak erre vonatkozik 
az előterjesztés. A többi utcának forgalmi rendjét  új előterjesztésben kell rendezni. 
 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Nem találkozott azzal az emberrel  aki jelezte, hogy a Sárkány utca forgalmi rendjét 
meg kell változtatni. Ehhez képest a lakossági fórum a legfontosabb. Érthetetlen 
számára. 
Módosító javaslata, hogy a Székely utca felső szakaszát kétirányúsítsák és 
szeptemberben térjenek vissza a forgalmi rend változtatás eredményességére. 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Mindkét fórumon részt vett. Valóban a Vitéz utca lakói panaszkodtak, hogy 
változtassák meg a forgalmi rendjüket, ha lehetőség van rá. A Vitéz és a Sárkány 
utca forgalmi rendje volt a fő probléma. 
Kérték azt is, hogy a Kovács Pál tér forgalmát is egyirányúsítsák. 
Megegyezés történt abban, hogy a régi forgalmi rendet állítsák vissza. 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
A hozzá nem értők ne foglaljanak közlekedés biztonsági kérdésekben állást, mert az 
veszélyes. A Kovács Pál tér , Székely utca, Kmeth Sándor utca közötti szakasz 
forgalmi iránya azért lett így megváltoztatva, mert balesetveszélyes volt. Balra nem 
leget kilátni, amikor a Székely utcából É-felé akar valaki kihajtani. 
Közlekedési szakember ezt a megoldást nem fogja engedélyezni. Most erről ne 
döntsenek. Foglaljanak állást a Vitéz és a Sárkány utca forgalmi rendjének  
módosításában és a hozzá kapcsolódó Gimnázium utcáról. Továbbiakban a 
közlekedési szakemberekre hagyatkozzanak. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Az előterjesztés így elfogadható. Székely utcának ne változtassák meg a forgalmát. 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Hozzászólásában azt mondta el, hogy mi hangzott ott el. Az ott lakók érdekeit kívánja 
képviselni .Ne keltsék azt a látszatot, hogy egyedül ő kívánja a forgalmi rend 
változtatást. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Tanulsága ennek az előterjesztésnek, hogy nem kell beleavatkozni  hatósági 
munkába. Rá kell bízni azt a hatósági szakemberre. 
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Pajor Kálmán képviselő. 
 
Egyetért a polgármester úrral abban, hogy valóban szakembereket be kell vonni a 
megbeszélésekre és nem szabad a lakosságra bízni a forgalmi rend kialakítását. 
Valóban az előterjesztésből egy mondat kimaradt, hogy volt egy kérés a Székely utca 
vonatkozásában, amit a közlekedési szakemberek nem  támogattak, azért született 
meg az előterjesztés szerinti megállapodás. 
Nem annak elhallgatása vezérelte. Kéri, hogy az előterjesztett határozati javaslatot 
fogadják el. A Székely utcai szakaszt vizsgálják felül a szakemberek és  később 
térjenek vissza rá. 
 
 Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja. Kéri az előterjesztett határozatról a 
képviselők szavazatát. 
 
No: 45  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >597< Egyszerű 
 Ideje:2008.06.25 22:18:01 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17   89.47%   73.91% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 2   10.53%     8.70% 
 
 Szavazott               19 100.00%   82.61% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     17.39% 
 
 Össz.:               23 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
223/2008. Kth 
Vitéz u. Gimnázium u. Sárkány utca forgalmi rendjének módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi forgalmi rendet vezeti be: 

1. A Vitéz utca a Bundzsák utca felől a Gimnázium utcáig egyirányú. 
2. A Kovács Pál tér forgalmi iránya marad a Székely utca felől a Gimnázium 

utcáig egyirányú. 
3. A Gimnázium utca a Vitéz utca felől a Sárkány utcáig egyirányú. 
4. A Sárkány utca a Gimnázium utca felől a Bundzsák utcáig egyirányú. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető 
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Pajor Kálmán képviselő, általa: érintettek 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00041 Új napirendi pont 
 
41./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester. 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy  a MÁV területén lévő  szemét elszállítására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád  képviselő: 
 
Akkor fogadja el a választ, ha elszállították a szemetet. 
 
 Dr. Várnai László  polgármester. 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Fazekas G. utcai üres pavilon 
elszállítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester. 
 
Kérdezi Vízkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a  kórházi parkolók ellenőrzésére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi ismét Vízkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a Kertész utcai kereszteződés 
beláthatóságára kapott választ elfogadja-e? 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a kórház környékének rendbetételére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A  környéken a Nagy-Szeder utcát, a fogászati résszel és  a Magyar utcával együtt 
értette és ott a járda és a kerítés elhanyagolt. Ez nem a Városgazda Zrt feladata, 
hanem a kórházé. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A önkormányzat tulajdonában van az épület, ezért az önkormányzat felelőssége 
annak karbantartása. 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ  így elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
 Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy  a Kertész utcai útalap biztosítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
 Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy   a februári zárt ülés TV hangfelvételének 
vizsgálatára kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A válasz elég hosszú, de nem arról szól, amit kérdezett, ezért nem fogadja el. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság vizsgálatára 
utalja a választ. 
Kérdezi Dr. Krammer Balázs tanácsok urat, hogy  a Szabadkai úti COOP Áruház 
parkolójának rendezésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Elfogadja a választ, de a terület folyamatos figyelését megígéri. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Krammer Balázs tanácsnokot, hogy a Katolikus temető melletti földút 
kiépítésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
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Elfogadja a választ. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Három Tavasz emlékmű környékének 
rendezésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Semmelweis téri szökőkút   sugarai 
között görkorcsolyázó  gyermekek kitiltására kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi  Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a régi református temetőben kért kullancs 
irtására kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Bethlen Gábor téri parkolók takarítására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
 Kérdezi  Dr. Szász Éva képviselőt, hogy  a helyi busz megállóinak  módosítására 
kapott  választ elfogadja-e? 
 
Dr. Szász Éva  képviselő: 
 
 A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Szász Éva képviselőt, hogy a hiányzó utcanév táblák kihelyezésére 
kapott választ elfogadja-e? 
  
Dr. Szász Éva  képviselő: 
 



168 

 A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Halas TV Felügyelő Bizottságánál 
kezdeményezett vizsgálatra kapott választ elfogadja-e? 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Nem kapott választ a kérdésére, ezért nem fogadja el. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Visszautalja a válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elé. 
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Sóstó vízutánpótlására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Róna utcai ivóvízzel történő ellátásról 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Róna utcai névtábla kihelyezésér 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a zenepavilon tetejének tisztítására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Shell kútnál  lévő játszótér 
körbekerítésére kapott választ elfogadja-e? 
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Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a kórházhoz kért szeméttároló 
felszerelésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy  a malom tetejére kért kilátó 
létesítésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A malom tároló tornyának D-i  részén egy lépcsőház van, ahol  felvonó működik és 
elhanyagolt állapotban van. Így merült fel, hogy az üzem  biztonsága érdekében a 
tornyot fel kell újítani és kisebb ráfordítással esetleg egy új lehetőséget kaphatna a 
város. 
Amennyiben a tárgyalások során  eredményre jutnak, elfogadja a választ. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy  a Városgazda Zrt.  reklám 
rendeléséről kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Komáromi Szilárd  képviselő: 
 
A választ nem fogadja el, mert  nem ad kellő tájékoztatást a kérdésére. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A választ visszautalja vizsgálatra  a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elé. 
Kérdezi  szintén a képviselő urat, hogy  a nővérszálló előtti betonjárda javítására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs  képviselőt, hogy a Vitéz, Bundzsák, Kmeth Sándor utcák 
vízelnyelő tisztítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy az 53 sz.főút nyomvályú javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt,  a Keceli úti laktanya melletti útkanyar 
balesetveszélyére kapott választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A beruházások tervezését és  elkezdését kifogásolta Pajor Kálmán képviselő, akinek 
egy emlékeztetőt csatoltak be, amely a beruházások jelenlegi állásáról és várható 
tervéről szól. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Örül, hogy többszöri felvetése után egy fejlesztési ütemtervet kapott és az egy vagy 
másfél éve elmaradt munkálatokat is végre elindítja a városfejlesztési osztály. Másfél 
évet csúszott a Bajcsy Zs. úti parkoló, egy évet csúszott a Kertész, Lovag, Nyárfa, Ó 
és Vörösmarty utcák útalap elkészítése és több hónapot a kerékpárút tervezése. 
Reméli, hogy ez az emlékeztető a munkákat meggyorsítja. Kérte az interpellációban, 
hogy az elfogadhatatlan csúszások felelősét is nevezzék meg, amire nem kapott 
választ. Továbbra is ezt kéri. 
Még egy kérése volt, amit a Településfejlesztési Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal támogatott, hogy az emlékeztetőből kimaradt 
feladatokat is sorolják fel. Pl. a Vörösmarty , Tormássy utca útalapozása, Szalai dűlő, 
Csendes Köz, Ady Endre utca tervezése és a járdák építése. Ezek hozzátartoznának 
a válaszhoz, mert ebben állapodtak meg. Kéri azt is, hogy az összefüggő 
járdaépítések felsorolása is szerepeljen ebben. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Hunyadi Péter  Dong-ér kotrásával kapcsolatos válaszának vizsgálata során a 
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság  a polgármester 
korábbi válaszának elfogadását javasolta. 
 
Hunyadi Péter  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
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Szilágyi Pál Ferenc képviselő a Pozsony u. 39. előtti közvilágítás pótlására vonatkozó 
interpellációs választ nem fogadta el, amit a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság változatlan formában javasol elfogadásra. 
 
Szilágyi Pál Ferenc  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Dr. Krammer Balázs  a Virág u,  Borz u. lakó pihenő övezetté alakítására kapott 
választ nem fogadta el, amit  Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság a polgármester által adott választ javasolja elfogadni. 
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
Február végén kereste meg egy Borz utcai lakó, 62 aláírást hozott magával, amit 
fénymásolatban a jegyzőasszonynak átadott. Nem  történt semmi. 
Interpellációt nyújtott be, amit lesöpörtek. Interpelláció kivizsgálására a saját 
frakciójába tartozó bizottsági elnök nem hívja  meg és megint  nem kap megfelelő 
választ. 
Felháborodva hivatkozik az állampolgárok képviseletének biztosítására. 
 
Pajor Kálmán Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság 
elnöke: 
 
 Időközben  olyan körülmény adódott, ami miatt újra kell gondolni a választ. 60 
aláírással lakossági bejelentés érkezett, ami nem került a bizottság elé. Arra 
hivatkozással, hogy nincs játszótér a környéken, még veszélyesebb a gyermekek 
úton való tartózkodása, ami indokolttá teheti a kérdés újra vizsgálását. Kéri a 
Műszaki Osztályt, hogy vizsgálják  meg újra. 
 
Dr. Krammer Balász indulata a bizottságuk felé fordul. Nem kapták meg az 
aláírásokat.  
Megérne egy vizsgálatot ez is. 
A képviselő úr tudja mikor ülésezik a bizottságuk, ezért meghívás nélkül is 
megjelenhetett volna. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A bizottság egyhangúan eldöntötte, hogy a polgármesteri válasz jó. Ehhez képest 
indiferens, hogy  hányan kérték azt. Nagyobb körültekintéssel kéri az interpellációs 
válaszok felülvizsgálatát a jövőben. 
 
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK: 
 
 
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dózsa Tamás Károly  képviselő: 
 
A Füzespusztai utak járhatatlanok. Az elmúlt hetek esőzései megrongálták az utat. 
Az utak feltöltését kérik, nem gléderezését. 
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Görkorcsolya   pálya jelenleg a Sport Intézmény területén található. Áthelyezését 
javasolják  a Semmelweis térre vagy egyéb helyszínre, előzetes vizsgálat után. A 
jelenlegi helyen nem sokan használják. 
 
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Köszönő levelet kér küldeni a Garbai Szakiskola  gyakorlati oktatást vezető Papp 
Gyula tanárának , a munkában közreműködő oktatóknak és tanulóknak, mert a 
mozdony megszépült a MÁV pályaudvar előtt. 
 
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Kertvárosi lakótelep járdáit teljesen tönkre tette az öregedő fák gyökerei. Kéri a 
javítás módjának kiválasztását és annak  végrehajtását. Amíg ez nem készül el, 
addig nem lehet a közös képviselőkkel tárgyalni a járdák felújításáról. 
 
Szilády u. és a Víz utca kereszteződésénél   a fák lombját kéri  megnyesni a 
sportpálya felőli oldalon is. A sportpálya felőli kijövetelnél egy STOP tábla 
kihelyezését vagy  Stop feliratot kér az úttestre.   
                                             
Kossuth utcában  hetente kétszer-háromszor  megszűnik a vízszolgáltatatás 
alkalomszerűen. Amennyiben karbantartási munkák miatt történik, akkor a 
vízszolgáltató jelezze előre, ha meghibásodás okozza, akkor felújítást kell végezni. 
 
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Aradszky Lászlóné képviselő. 
 
Felsőszállási út javítását kéri. Az Olajbányász út folytatásában, ami a Csapi sorra 
vezető szilárd burkolatú út, ennek kátyúzását kéri. Szeretne a helyszínre kimenni a 
hivatali szakemberrel. 
 
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Soós Árpád  képviselő: 
 
Kárpát u. lombos fáit az ügyészségnél, a  Kossuth utcán  a  Kunép Ház előtt az 
átkelőnél   kéri megnyesni. 
 
Bajza u. kátyúinak javítását kéri. Elsősorban a Fenyő u. és Vasút u. közötti részen 
lévőket. 
 
Tinódi u. régi Füszért telep előtti kátyúk kijavítását kéri. 
 
53 főúton a víztorony melletti közlekedő lámpa beállítását kéri felülvizsgálni. A lámpa 
olyan későn  vált, hogy addigra a gépkocsik már  régen elhaladtak és a gyalogosok is 
átkelnek. A lámpa átváltását követően leáll a gépkocsi forgalmat, de már gyalogos 
nincs akkora ott. 
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2008 január  28-án interpellált a Kárpát u, aknafedél javítása érdekében. Azóta még 
rosszabb a helyzet. Javítását kéri. 
 
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Magyar utca 16. -ban  helyezték el a  rehabilitációt. Nyolc lépcsőn kell felmenni  a 
mankóval  érkezőknek. 
Legalább itt épüljön rámpa a  mozgásában korlátozottak számára. 
 
Dong -éri csatornán átvezető fahíd korlátját ellopták. Pótlását kéri gyorsan!! Most így 
nagyon balesetveszélyes. 
 
53 sz. út közút kezelője  vizsgálja felül a Kazinczy vagy Kölcsey utcai 
kereszteződésében a forgalomirányító jelzőlámpa elhelyezését. Reggel és a délután itt 
életveszélyes a gépkocsi átkelés. 
 
Bajcsy és Eötvös u. kereszteződésnél a Víziközmű Társulat irodája előtt a  járda 
helyén beton lapok vannak. Kijavítását kéri a Zrt. által. 
 
Forgalmas utakat locsolni kérik a jelenlegi hőségben. 
 
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Hunyadi Péter képviselő. 
 
Szilády - Thorma- Víz u kereszteződésében kétféle  forgalmi rend van. Van egy 
táblával jelzett alá-fölé rendeltségi viszony, másrészt a Víz u. és a Thorma János utca 
közötti részen egyenrangú útkereszteződés van. Ez nem szerencsés. 
A Szilády Áron utcán egyenesen haladva a sportpálya felől, rákanyarodva a Thorma 
János utcára,  elsőbbség adási tábla található, ugyan ilyen táblát kérnek a Víz utca 
kereszteződése elé is. 
  
Nagy-Szeder utcában a mentők kijáratában van egy elsőbbség adási tábla. Nem 
szokás a kapu bejárókat ilyen táblával védeni. Egyéb veszély táblával kéri kicserélni, 
amire rá  kell írni: „Vigyázz mentő”. 
 
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
Vásár téri lakók kérik, hogy a  vásári nap után  azonnal  takarítson a bérlő, mert még 
szerda-csütörtöki napon is kint van a szemét. Kéri a használó megkeresését. 
 
 
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Pozsony u felújított útszakaszában  az esővíz nem folyik le.  Garanciális javítást kér. 
 
Pozsony u. 39.-től az út végéig az árok partján fényvisszaverő prizmás  oszlop 
kihelyezését  kéri. 
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53-as főút és a Bajza utca kereszteződésében a gyermekek közlekedését kéri 
biztonságosabbá tenni. Megoldást kér. 
 
Hasonló a helyzet az 53-as főút  és a Kölcsey u kereszteződésében. 
 
Gyalogos átkelő kialakítását kéri a  Bajza és a Fazekas G. utca  sarkára. Korábban 
interpellált már ennek érdekében, de nem történt változás. A helyi buszközlekedés 
miatt is sürgető a megoldás. 
 
Fazekas és Kölcsey u sarkán szintén gyalogos átkelő kialakítását kéri. 
  
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Pajor Kálmán  képviselő: 
 
Új buszpályaudvar tervein  szerepel, hogy a Vajda utcáról Kecel felé nem lehet majd 
kikanyarodni. Azért veti fel ismét , mert  ezt az útvonalat ( Vajda  u. Alkotmány u. Szt. 
Imre u. ) útvonalat a városközpont egyik elkerülő útszakaszának szánják. 
A Magyar Közút Kht-vel egyeztessen a tervező, a város műszaki vezetője. Szeretne 
ezen az egyeztető tárgyaláson részt venni. 
 
¦ 11_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Szűts József Iskola előtt a lámpatartó üvege összetört, cseréjét kéri. 
  
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más napirend nem lévén, megköszöni  a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi 
ülést befejezettnek nyilvánítja. 
 
 

k.m.f. 
 

 
Távollévő Dr. Ferenczi Mária jegyző helyett: 

 
 

 
(: Dr. Várnai László:)     (: Kristóf Sándorné:) 
 polgármester       aljegyző 
 
  Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 
(:Jerémiás Béláné:)      (: Vízkeleti Szabolcs :) 
 
 
 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 23:03:35 
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